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PREFÁCIO 
 

FESP – Fundação de Ensino Superior de Passos (executora) 

 
Minas Gerais é um Estado de características extraordinárias que representam 

perfeitamente o Brasil como um todo, com a região norte mais carente e árida, a região 

oeste mais agropecuarista e a região sul mais rica e de clima mais ameno. Minas é 

abundante em água com pequenos e grandes rios, córregos e cachoeiras e tem potencial 

para sustentabilidade e promoção do turismo de maneira sólida. 

É necessário que o Estado tenha conhecimento e mapeamento de todas estas 

riquezas, para que possa planejar seu futuro de forma fundamentada e utilize seu potencial 

em favor deste crescimento.  

Podemos dizer que Minas Gerais é o Estado que tem nas commodities sua principal 

fonte de renda, pois produzimos e extraímos muito minério de ferro, café e leite e 

compramos de volta estes mesmos produtos industrializados. Somos 1º mundo em 

produção e precisamos ser 1º mundo também em industrialização de nossos produtos 

básicos.  

Os mesmos esforços para melhorar e aumentar a produção devem ser aplicados no 

processo de industrialização, gerando novas tecnologias, empregos e oportunidades, 

agregando valor aos nossos produtos básicos, fazendo com que nosso Estado deixe a 

dependência sobre os preços dos produtos que o mercado mundial comanda.  

Além da capacidade de produção e da riqueza de seus minerais, vale lembrar que 

temos uma culinária tradicionalmente conhecida, completa, totalmente mineira, sendo um 

dos únicos Estados a ter esta diversidade nos seus pratos típicos, que se agrega ao turismo 

de campo, promovendo renda e empregabilidade para todas as regiões do Estado.  

É costume dizer que em Minas Gerais onde se bate a enxada, encontra-se água, o 

que é uma verdade. Temos o privilégio de ser um dos maiores reservatórios de água doce 

do planeta. Nossos rios e cursos de água abastecem municípios, represas e usinas 

hidrelétricas.  

Esta fartura facilita o desenvolvimento da pesca, como fonte de alimentação para 

todo o país. Na nossa região, no sudoeste mineiro, temos a grandiosidade do "Lago de 

Furnas" que se estende a mais de 200 km, criando condições de exploração das mais 

diversas formas. No entanto, precisamos perceber que esta possibilidade de geração de 

negócios precisa ser mais bem cuidada e profissionalizada, com ações imediatas em prol do 

tratamento de esgoto, dos resíduos sólidos urbanos das cidades como um todo, 

especialmente das cidades do entorno do lago.  
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O Parque da Canastra precisa de leis que o mantenha preservado, com cuidados 

especiais àqueles que já estavam em seus domínios na elaboração da lei e de sua 

demarcação. Minas é exuberante, é um Estado diversificado, tem um povo receptivo e 

amável, além de muito trabalhador. 

E é nesta esteira que a FESP tem o orgulho de compartilhar com a comunidade, este 

importante estudo científico sobre a Bacia do Médio Rio Grande, cujo rigoroso diagnóstico 

servirá como base para a recuperação e preservação dos recursos hídricos em Minas 

Gerais.  

Este trabalho, coordenado pelo professor Eduardo Collares, coordenador do Núcleo 

Acadêmico de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da FESP, vem em atendimento a esta 

demanda de apresentar a Minas de nossa região como é, para que possamos planejar um 

futuro autossustentável, progressista e que todo nosso povo merece. 

O Zoneamento Ambiental dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande reúne 

documentos cartográficos em um relevante e conclusivo banco de dados para que os 

gestores regionais tenham condições técnicas de desenvolver melhor o planejamento e o 

gerenciamento do uso da água de forma sustentável para atender à Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

Para preservar toda esta riqueza, nossa equipe de pesquisadores da FESP, liderada 

pelo Prof Collares, formada por professores especialistas, mestres e doutores da FESP e 

estudantes de diversos cursos verificaram todos os aspectos que envolvem o uso da água 

em 22 municípios e nossa região.  

O projeto Grande Minas União pelas Águas é realizado através de parceria entre 

Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP), Agência de Desenvolvimento Sustentável 

do Sudoeste Mineiro (ADEBRAS) e Comitê de Bacia GD7, com recursos do FHIDRO - 

Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas 

do Estado de Minas Gerais, que investiu R$1 milhão nesta pesquisa.  

 A FESP em seu desafio de apoiar seus pesquisadores em todas as áreas do 

conhecimento, na produção de documentos que preparem para este futuro, que apresentam 

propostas de desenvolvimento tecnicamente bem fundamentadas, entende que sua missão 

está sendo cumprida. Uma missão de construção de tecnologias, de procedimentos 

inovadores para o bem estar humano, social e econômico. 

A FESP se orgulha de abrigar em seus cursos homens e mulheres de alto 

conhecimento técnico, que colocam seu potencial em prol de nossa cidade e Estado.  

A FESP se orgulha em ter nestes professores pesquisadores, desta feita com o 

Professor Doutor Eduardo Goulart Collares o modelo aos nossos alunos na provocação de 

um alunado questionador e com espírito investigativo. Acreditamos que nossa maior 
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contribuição, como professores, será entregar ao mercado e à sociedade, alunos com 

potencial para produzir trabalhos melhores que os que estamos produzindo neste momento. 

A educação precisa ser entendida como um desafio constante e em evolução 

permanente e através dela e de nossos esforços podemos esperar um grande futuro, 

responsável, justo e de oportunidades iguais para todos. 

Boa leitura 

 

Professor Fabio Pimenta Esper Kallas 

Presidente do Conselho Curador da FESP 

 

ADEBRAS - Agência de Desenvolvimento Sustentável do Sudoeste Mineiro (proponente) 

 
A ADEBRAS, proponente do Projeto de Zoneamento Ambiental do Médio Rio 

Grande, tendo como parceiros a FESP/UEMG e o CBH-GD7, entrega à sociedade regional 

mais um trabalho que passará a ser referência e ponto norteador de ações para 

ordenamento do desenvolvimento regional. 

A ADEBRAS é uma Organização Não Governamental (ONG) constituída sob a forma de 

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e que tem por objetivos: 

• Destacar a importância da defesa do Sudoeste Mineiro como espaço territorial 

privilegiado para ações de desenvolvimento econômico, ambiental e social; 

• Fortalecer a identidade regional como bandeira apartidária para mobilização de 

lideranças regionais acima de interesses individuais; 

• Contribuir direta e indiretamente para que ocorra, nas áreas de atuação da Agência, 

um processo de desenvolvimento com transformações produtivas, equidade social e 

sustentabilidade ambiental;  

• Articular as ações do setor privado com as do setor público, em políticas, programas 

e projetos de desenvolvimento, que tenham interesse para as empresas regionais; 

• Identificar e promover a organização dos arranjos produtivos, visando dar-lhes 

competitividade. 

Cumprindo o seu papel, a ADEBRAS procura articular, em rede de cooperação e 

parcerias, as ações para o ordenamento do desenvolvimento regional, visando agregar 

esforços no intuito de potencializar os resultados para o Sudoeste Mineiro.  

Em obediência a suas diretrizes e premissas o Projeto de Zoneamento Ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Médio Rio Grande foi fruto de articulações entre a sociedade e 

governo, resultando em um documento preciso e com sugestões viáveis e inteligentes para 

a sustentabilidade da unidade de planejamento da Bacia hidrográfica do Médio Rio Grande. 
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A região do Sudoeste Mineiro, que tem a Bacia Hidrográfica do Médio Rio Grande como 

unidade de planejamento, com este projeto recebe diretrizes fundamentais para elaboração 

dos Planos Diretores Municipais. Para tanto, passa ser necessário que todos tomem ciência 

desse documento como ponto norteador de ações para o desenvolvimento.   

  

João Jaguaribe Alencar de Moura  

Presidente da ADEBRAS 

 

CBH-GD7 – Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 
 

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande (CBH-

GD7) é um colegiado com funções deliberativas e consultivas, instituído por Lei, no âmbito 

do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Estadual de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

O Comitê de Bacia é constituído por representantes dos usuários de água, da 

sociedade civil, do poder público municipal e dos órgãos públicos estaduais que atuam na 

bacia e que tenham interesse no processo de Gestão Participativa da Bacia Hidrográfica.  

Já é unânime considerar a bacia hidrográfica como uma “unidade de planejamento” e 

a Lei Federal n.º 9433/97 é inovadora, integrando entidades da sociedade civil, governos e 

empresas numa proposta de gestão compartilhada. O comitê tem a responsabilidade pelas 

diretrizes políticas que nortearão a gestão de seu território. 

O CBH-GD7 definiu como prioridade conhecer a realidade dos recursos hídricos da 

bacia e seus condicionantes e, em conjunto com a FESP e a ADEBRAS, desenvolveram o 

Projeto de Zoneamento da Bacia Hidrográfica do Médio Rio Grande que teve aprovação do 

FHIDRO e, neste momento, apresentam à sociedade o resultado deste trabalho, que 

permitirá ao Comitê desenvolver o seu Plano de Recursos Hídricos fundamentado em bases 

que refletem a realidade regional. 

Na oportunidade agradecemos a todos os membros do Comitê pelo apoio na 

consolidação do projeto, bem como à FESP e à ADEBRAS pelo sucesso da parceria. 

 

Francisco Pereira Landi 

Presidente CBH-GD7 

Gestão 2010/2014    

 

 

 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-13- 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Grande Minas - União pelas Águas apresenta o Zoneamento Ambiental 

das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande. O projeto é fruto 

de uma parceria entre a Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP/UEMG) e a 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Sudoeste Mineiro (ADEBRAS) e foi realizado 

com recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (FHIDRO), por meio do convênio SEMAD 

Nº 1371010404809. Para facilitar a leitura deste trabalho, passaremos a denominar a área 

de estudo apenas como “Bacia do Médio Rio Grande” ou “área do Médio Rio Grande”. 

 A realização do Zoneamento Ambiental envolveu uma equipe multidisciplinar 

formada por mais de 50 pessoas, dentre pesquisadores, estagiários e bolsistas de iniciação 

científica. Participaram do projeto, especialistas, mestres e doutores das seguintes áreas: 

administração de empresas; agronomia; ciências biológicas; direito; engenharia ambiental; 

engenharia civil; geologia; jornalismo e publicidade; química. 

  Os produtos de todo o trabalho estão registrados em relatórios técnicos, dissertações 

de mestrado, monografias de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação e artigos 

técnico-científicos publicados em periódicos e anais de eventos científicos. No total são mais 

uma centena de documentos técnico-científicos, resultantes dos três anos de atividades do 

projeto.  

 Esta publicação sumariza as atividades desenvolvidas e os principais resultados 

obtidos e foi dividida em quatro volumes. O Volume 1 compreende os princípios gerais 

adotados e a descrição de aspectos metodológicos de cada especificidade abordada. O 

Volume 2 apresenta os principais resultados referentes aos aspectos socioeconômicos e de 

uso e ocupação do solo ; o Volume 3 aborda resultados dos aspectos dos meios físico e 

biótico. Por fim, o Volume 4 compreende os resultados interpretativos referentes às 

fragilidades, potencialidades e o zoneamento das unidades ambientais, com apresentação 

de cenários e diretrizes gerais e específicas.  

 Os produtos obtidos serão destinados ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes 

Mineiros do Médio Rio Grande (CBH-GD7) e às entidades e profissionais que se aderem à 

área ambiental e dos recursos hídricos. Além dos produtos impressos e digitais, o Projeto 

Grande Minas disponibiliza um portal, na internet, com as informações cartográficas e 

georreferenciadas produzidas.  
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 Acreditamos não ser possível desvincular a prática de zoneamento ambiental dos 

princípios do planejamento territorial ou ambiental, considerando que o planejamento 

realiza-se com base em dois pilares importantes já abordados por Almeida et al (1993), o 

primeiro estuda a problemática econômica e social da população e define os objetivos a 

alcançar, denominado de demanda; e o segundo examina as características do meio em 

que se desenvolve a atividade humana, definindo as possibilidades atuais e potenciais, 

denominado de oferta. Por planejamento ambiental, os mesmos autores o definem como um 

conjunto de metodologias e procedimentos para avaliar as consequências ambientais de 

uma ação proposta (demanda) e as contraposições entre as aptidões e usos dos territórios a 

serem planejados (oferta), identificando possíveis alternativas a essa ação.  

 Silva e Santos (2011), pensando o planejamento ambiental como uma análise 

integrada do meio ambiente, argumentam que o planejador jamais deve esquecer que as 

peças mais importantes envolvidas neste processo são: o homem e a natureza. Ao realizar 

as suas atividades, o homem altera a natureza, às vezes causando impactos irreversíveis. O 

planejamento pode evitar que isto aconteça, produzindo e definindo normas de uso e 

ocupação, além de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento e conservação, sugerindo 

alternativas para impedir ou reverter o processo de degradação ambiental.  

 A relação zoneamento-planejamento transcende o universo conceitual e tem sido 

adotada como principal instrumento no ordenamento territorial. Um bom exemplo está na 

Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), que a indica como instrumento de 

planejamento e gestão, juntamente com os estudos e relatórios de impactos ambientais.  

 No âmbito da gestão dos recursos hídricos, o zoneamento tem um papel igualmente 

importante. Lima (2006) destaca alguns princípios básicos da Lei 9.433/1997, que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), que estão relacionados ao 

ordenamento territorial: adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento; usos 

múltiplos dos recursos hídricos; reconhecimento da água como bem finito e vulnerável e 

reconhecimento do valor econômico da água; estímulo à gestão descentralizada e 

participativa dos recursos hídricos. 

 Mas é dentre os instrumentos de gestão da Lei que a relação zoneamento-recursos 

hídricos se consolida. Um dos instrumentos é o Plano de Recursos Hídricos, que, conforme 

preconiza a lei, deve contemplar o diagnóstico do terreno, disponibilidade e demandas dos 

recursos hídricos, alternativas de crescimento demográfico e de evolução de atividades 

produtivas, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso e diretrizes gerais 

e específicas. Aspectos estes que são comumente abordados em um zoneamento 

ambiental. 

 A proposta do Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes 

Mineiros do Médio Rio Grande enquadra-se integralmente no contexto apresentado e é 
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direcionada ao Comitê de Bacia (CBH-GD7), às prefeituras dos municípios envolvidos na 

área de estudo e demais interessados que estejam preocupados com a aplicação de 

estratégias eficazes para a efetivação do planejamento e gestão das ocupações e do 

patrimônio natural na região. 

 A efetivação deste zoneamento ambiental alicerça-se em procedimentos 

metodológicos já consagrados e aplicados em outras regiões do Brasil, mas, 

fundamentalmente, apresenta critérios inovadores que, no entender desta equipe de 

trabalho, se adéquam melhor aos propósitos almejados, à escala de trabalho e às 

características intrínsecas à área de estudo.  

 Um desses critérios inovadores, que é descrito com maior detalhe nos capítulos 3 e 

4, trata-se da compartimentação prévia da área de estudo em sub-bacias e microbacias e 

que, posteriormente, são reescritas como macrounidades e unidades ambientais (UAs).  

Este procedimento, apesar de parecer inicialmente simples e evidente, na verdade 

foi a “pedra fundamental” que deu início a toda uma sistemática de trabalho que culminou 

com a proposição de diretrizes específicas para 1607 unidades ambientais. 

 Outro aspecto peculiar do trabalho, que merece aqui um destaque, é o princípio da 

discriminação de unidades ambientais anômalas para cada um dos componentes, fatores e 

atributos abordados. Assim foi possível distinguir, para cada UA, as suas peculiaridades, 

suscetibilidades e potencialidades que, em um segundo momento, permitiu o 

estabelecimento das diretrizes específicas. As técnicas adotadas neste procedimento 

poderão ser verificadas ao longo deste volume 1. 

 As cartas interpretativas produzidas normalmente apresentam apenas três classes 

de qualificação e são disponibilizadas em dois documentos cartográficos, o primeiro com a 

distribuição territorial de cada uma das classes; e o segundo envolvendo uma classificação 

das unidades ambientais com relação às classes previamente definidas no documento 

anterior. Este procedimento nos parece ser mais apropriado num processo de gestão, onde 

o documento cartográfico é geralmente manipulado por pessoas não especializadas e que 

necessitam de informações práticas em um processo de tomada de decisões.  
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 A unidade de gestão e planejamento de recursos hídricos denominada pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas como Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio 

Grande (GD7), que é a área de estudo deste zoneamento ambiental, está situada na região 

sudoeste do estado de Minas Gerais, aproximadamente, dentro do quadrilátero cujas 

extremidades são definidas pelas coordenadas UTM: 260000m/7783590m e 

370000m/7652040m, na Zona 23 Sul (Datum horizontal de referência: 

South_American_1969). 

A Bacia Hidrográfica Federal do Rio Grande, recém instituída, envolve parte dos 

estados de Minas Gerais e São Paulo e está inserida na região hidrográfica Paraná, uma 

das doze regiões hidrográficas do território brasileiro. No estado de Minas Gerais a bacia 

hidrográfica do Rio Grande foi subdividida em oito unidades de planejamento e gestão, de 

acordo com a Deliberação Normativa do CERH/MG, nº06/2002 e suas alterações. Estas oito 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH’s foram estabelecidas 

visando à implantação dos instrumentos da Política Estadual e da gestão descentralizada 

dos recursos hídricos neste Estado. As UPGRH’s estão nomeadas como GD1 - Alto Rio 

Grande; GD2 - Rio Mortes e Jacaré; GD3 - Reservatório em torno de Furnas; GD4 - Rio 

Verde; GD5 - Rio Sapucaí; GD6 - Rios Mogi-Guaçu e Pardo; GD7 - Afluentes Mineiros do 

Médio Rio Grande; GD8 - Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande.  

A Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande (GD7) apresenta 

uma área de drenagem de, aproximadamente, 9.800 Km2 e engloba 22 municípios, sendo 

que 14 municípios encontram-se totalmente inseridos na área de drenagem da bacia. São 

eles: Bom Jesus da Penha, Cássia, Capetinga, Claraval, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, 

Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Passos, Pratápolis, São Sebastião do Paraíso e São 

Tomás de Aquino. Ainda há 8 municípios que estão parcialmente inseridos, sendo estes: 

Alpinópolis, Monte Santo de Minas, Nova Resende, São João Batista do Glória, São José da 

Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas e Sacramento. A Figura 2.1 ilustra a 

localização da área de estudo. 
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Figura 2. 1 - Mapa de localização da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 
(GD7) com a delimitação dos municípios. 

 

 A área está localizada a, aproximadamente, 350 km da capital de Minas Gerais, Belo 

Horizonte; 380 km da cidade de São Paulo e 770 km de Brasília. As principais rodovias que 

interligam os municípios da região e aos grandes polos do país e permitem a movimentação 

de cargas e passageiros, são as rodovias Estaduais: MG 050, MG 344, MG 438, MG 444, 

MG 446, e as rodovias Federais: BR 146, BR 265, BR 491. 

Os rios mais conhecidos da área são: São João; Santo Antônio; Cancã; Ribeirão 

Grande; Ribeirão Bocaina; Ribeirão Conquista e os lagos, represados, pelas hidrelétricas, 

conhecidos como Lago de Peixoto e Lago de Estreito. Localizam-se nos limites da área três 

hidroelétricas administradas por Furnas Centrais Elétricas S.A.: Furnas, Luís Carlos Barreto 

e Mascarenhas de Morais, além de outras pequenas centrais hidroelétricas.  

Na mineração, destacam-se jazidas de calcário, no município de Itaú de Minas, 

utilizado, principalmente, para a produção de cimento portland, e, no município Fortaleza de 

Minas, existe uma das maiores unidades de extração e produção de níquel de todo o Brasil. 

Há também diversas minerações que extraem rocha para a construção civil, principalmente 

o quartzito (conhecido na região como pedra mineira). No setor sucroalcooleiro, está 

instalada em Passos, desde 1945, uma grande usina de açúcar e álcool, associada à 

indústria de fermento.   

A área de estudo envolve parte do Parque Nacional da Serra da Canastra - PNSC, 

atualmente com 71.525 hectares desapropriados, o qual se destaca como importante 

elemento regional. Na área ainda não desapropriada há atividades econômicas, tais como: 
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extração de rochas para a construção civil (quartzitos); atividades agropecuárias; linhas de 

transmissão de energia elétrica, dentre outras. 

A região apresenta grande potencial turístico na zona rural, considerando-se as suas 

belezas naturais, com destaque para as inúmeras cachoeiras, hotéis-fazendas e pousadas, 

além dos lagos de Peixoto e Estreito. Destacam-se as regiões conhecidas como: Chapadão 

da Babilônia; Chapadão da Zagaia; Serra do Cemitério; Serra Grande; Serra Preta; Serra da 

Guarita e Parque Nacional da Serra da Canastra. 
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 O zoneamento ambiental envolve um trabalho interdisciplinar e tem enfoque analítico 

e sistêmico. Silva e Santos (2004) argumentam que o enfoque analítico refere-se à definição 

da regionalização, de inventários e diagnósticos temáticos dos atributos mais importantes, e 

o enfoque sistêmico diz respeito à estrutura proposta para a integração de diagnósticos, 

prognósticos e síntese para cada conjunto de informações.  

 Tricart (1977) define sistema como “um conjunto de fenômenos que se processam 

mediante fluxos de matéria e energia”. Estes fluxos originam relações de dependência 

mútua entre os fenômenos. Para o autor, o conceito de sistema é o melhor instrumento 

lógico para estudar os problemas do meio ambiente.  

 A Teoria Geral de Sistemas, estabelecida pelo biólogo alemão Ludwig von 

Bertalanfly na década de 50, é até hoje usada como um dos pilares do zoneamento 

ambiental e tem por objetivo melhorar a compreensão sobre sistemas, podendo ser 

aplicada, de forma geral, a todo tipo de sistema, percorrendo os campos da filosofia, 

sociologia, biologia, dentre tantos outros.  

 A Teoria proporciona uma visão compreensiva, abrangente e holística e tem três 

premissas básicas: os sistemas existem dentro dos sistemas, ou seja, são constituídos de 

subsistemas; os sistemas são abertos, não existem sistemas fechados no mundo real; as 

funções de um sistema dependem de sua estrutura. Não existe limite inferior para o 

estabelecimento de novos subsistemas, podendo ser constituídos por níveis hierárquicos 

cada vez menores. O limite superior é o universo. 

 Para Tricart (1977), o componente mais importante da dinâmica da superfície da 

Terra é o morfogênico. Os processos morfogênicos produzem instabilidade da superfície, 

que é um fator limitante muito importante do desenvolvimento dos seres vivos. O autor 

estabelece os Princípios da Ecodinâmica e apresenta diferentes categorias morfodinâmicas 

resultantes dos processos de morfogênese e pedogênese. Quando predomina a 

morfogênese prevalecem os processos erosivos, modificadores das formas de relevo, e 

quando predomina a pedogênese prevalecem os processos formadores de solos.  

 Crepani et al (2001) desenvolvem uma metodologia para embasar estudos de 

zoneamento ambiental utilizando-se por princípio os conceitos de ecodinâmica de Tricart e 

usa como instrumento âncora para o zoneamento ambiental as imagens de satélite. O autor 

argumenta que as imagens de satélite possuem um alto potencial para estudos integrados e 

permitem uma visão sinótica, repetitiva e holística da paisagem. No tratamento digital das 

imagens, realizado em Sistema de Informações Geográficas (SIG), propõem a edição de 

Planos de Informações (PI) inicialmente com as informações temáticas básicas (geologia, 

geomorfologia, pedologia, etc) que, posteriormente, são combinados e tem-se como 

resultado o mapa de Unidades Territoriais Básicas (UTBs). Posteriormente é feita uma 

classificação do grau de vulnerabilidade das UTBs.  
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 Becker e Egler (1996) definem as unidades territoriais básicas (UTB) como células 

elementares de informação e análise para um zoneamento ecológico-econômico. Cada UTB 

é uma entidade geográfica que contém atributos ambientais que permitem diferenciá-la de 

suas vizinhas, ao mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma 

complexa rede integrada por outras unidades territoriais.  

 O conceito de zonas, ou unidades de zoneamento, é discutido por Silva e Santos 

(2004), que as definem como “espaços identificados em um território que representam uma 

certa homogeneidade interna em função de suas variáveis ambientais, passíveis de serem 

delimitadas no eixo horizontal do espaço, numa escala definida”. As zonas são 

determinadas por agrupamentos onde as variáveis ambientais (componentes, fatores e 

atributos) apresentam alto grau de associação e significativa diferenciação entre os grupos. 

Por componentes entendem-se as temáticas do meio biofísico e socioeconômico; por 

fatores entendem-se os temas utilizados em cada temática (geologia, solo, etc); e por 

atributos entendem-se os dados e informações de cada fator. Este princípio converge com o 

conceito de unidades territoriais básicas de Becker e Egler (1996). 

 Há, também, outras formas de se obter unidades de planejamento. Silva e Santos 

(2004) citam Forman e Godron (1986), Urban et al (1987) e Metzger (2001) que consideram 

a paisagem uma área heterogênea composta por agrupamentos de ecossistemas 

interativos. Skopek et al (1991 apud Silva e Santos, 2004) argumentam que o estudo da 

paisagem requer uma organização hierárquica e que as interações em um nível superior 

não são exatamente a soma das interações inferiores, mas representam qualitativamente 

um nível mais alto. Segundo os autores, os conceitos apresentados enquadram-se nesta 

linha de hierarquização e, quando aplicados, refletem melhor a dinâmica das áreas do que o 

zoneamento tradicional. No zoneamento ambiental de bacias hidrográficas, que apresentam 

no seu interior sub-bacias de diversos níveis hierárquicos, este critério parece ser uma 

alternativa interessante.  

 No zoneamento ambiental do Médio rio Grande adotou-se um critério de 

compartimentação do terreno que utiliza conceitos das abordagens anteriormente citadas, 

mas difere nas formas de obtenção e de avaliação. Com relação ao conceito de UTB 

definido por Becker e Egler (1996) e utilizado por Crepani (2001), foi agregado o conceito de 

“entidade geográfica que contém atributos ambientais que permitem diferenciá-la de suas 

vizinhas”, agregando-se a ele o princípio de “organização hierárquica” citado no parágrafo 

anterior.  

 No critério adotado a compartimentação foi realizada previamente aos estudos 

integrados de componentes, fatores e atributos. Utilizou-se, por princípio, a 

compartimentação de bacias por ordem hierárquica, utilizando-se da classificação de canais 

proposta por Strahler (1957). Adotaram-se dois níveis hierárquicos de compartimentação, 
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denominados: Macrounidades e Unidades Ambientais. As Macrounidades correspondem, 

em linhas gerais, às sub-bacias que deságuam no canal principal (Rio Grande) e 

correspondem a bacias de 5ª ordem de ramificação ou superior. Para a delimitação das 

Unidades Ambientais, que estão inseridas nas Macrounidades, adotou-se, inicialmente, 

bacias de 4ª ordem de ramificação. Após a delimitação das bacias de 4ª ordem, 

complementaram-se as áreas ainda não delimitadas com bacias de ordens hierárquicas 

inferiores. Foram delimitadas 34 Macrounidades e 1607 Unidades Ambientais. A adoção 

deste critério na compartimentação das unidades ambientais conduziu a algumas 

vantagens: 

 

- a compartimentação das unidades ambientais sendo realizada por limites geográficos, 

considerando os limites estabelecidos por bacias hidrográficas se adequa ao que preconiza 

a legislação dos recursos hídricos e permite avaliações conjuntas dos aspectos 

socioeconômicos e dos meios físico e biótico;  

- a compartimentação prévia evita que os limites das unidades ambientais sejam definidos 

em função de apenas algumas análises interpretativas, em detrimento de outras, o que 

poderia dificultar uma avaliação pormenorizada da unidade;      

- em um processo de planejamento e gestão, o conhecimento pormenorizado de cada 

pequena porção da bacia, considerando todos os aspectos avaliados (informações básicas, 

potencialidades e suscetibilidades) facilita as tomadas de decisões; 

- cada compartimento pode ser avaliado qualitativa e quantitativamente perante cada 

aspecto (componente, fator ou atributo ambiental), seja pela área ocupada no 

compartimento ou pela frequência, no caso de informações pontuais; 

- os compartimentos podem ser comparados entre si, perante cada aspecto isoladamente ou 

em conjunto, podendo, inclusive, serem hierarquizados; 

- os compartimentos podem ser agrupados considerando aspectos afins e, dentro de cada 

grupo, reclassificados perante algum ou alguns outros aspectos; 

- a disponibilização e o acesso aos dados de cada unidade pode ser facilmente integralizado 

em um sistema georreferenciado.  

 A execução do zoneamento ambiental passou pelos seguintes momentos: 

diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico; elaboração de cartas intermediárias 

e interpretativas; prognóstico; caracterização das unidades ambientais e estabelecimento de 
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diretrizes gerais e específicas. Descrições pormenorizadas encontram-se nos capítulos 

subsequentes.  

 Como instrumentos de levantamento de dados, análise e avaliação lançou-se mão 

de técnicas de sensoriamento remoto, utilizando-se de imagens de satélite de média 

resolução espacial; intensivos trabalhos de campo para obtenção de informações 

socioeconômicas, dos meios físico e biótico, além de coleta de amostras de solos e 

monitoramento da qualidade das águas nos principais afluentes; e processamento dos 

dados em SIG, empregando critérios estatísticos nas operações cartográficas. Por tratar-se 

de um trabalho multidisciplinar e que envolve técnicas específicas para a obtenção, análise 

e avaliação dos componentes, fatores e atributos abordados, os aspectos metodológicos 

específicos serão abordados no momento em que cada um destes itens forem abordados, 

nos capítulos subsequentes. 
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 O zoneamento ambiental, por princípio, utiliza a compartimentação do terreno para 

delimitar espaços que serão caracterizados, avaliados e retratados de forma individualizada 

com relação aos compartimentos que o cercam, conferindo-lhes vulnerabilidades e 

potencialidades próprias e que servirão de base para as tomadas de decisões dos gestores 

e administradores públicos.  

 O processo de compartimentação do terreno aproveitado no zoneamento do Médio 

Rio Grande apresenta peculiaridades que merecem ser destacadas e comentadas:  

a) Os espaços (compartimentos) são delimitados por limites geográficos definidos por 

divisores de águas, obedecendo ao delineamento de microbacias hidrográficas; 

b) A compartimentação é feita previamente à fase de “diagnóstico” do zoneamento 

ambiental. 

 Com relação ao primeiro item, toma-se por princípio um dos fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 9433/1997), que adota a bacia hidrográfica 

como unidade de gestão. Dentre as vantagens desta forma de compartimentação está a 

possibilidade de produzir dados que não seriam possíveis caso a opção fosse por outro tipo, 

como a caracterização morfométrica e da disponibilidade hídrica.  

 O processo de compartimentação precedente ao estudo do terreno já havia sido 

realizado por Collares (2000), no zoneamento geoambiental da bacia do Rio Capivari, na 

região de Campinas - SP. Naquele estudo o terreno foi compartimentado em 64 microbacias 

hidrográficas de 4ª, 5ª e 6ª ordem de ramificação, mais a área adjacente ao rio Capivari. O 

produto final foi a hierarquização destas unidades quanto ao grau de alteração do meio 

físico.  

 No zoneamento do Médio Rio Grande, a compartimentação foi realizada em dois 

níveis: Macrounidades e Unidades Ambientais. As Macrounidades são definidas, 

prioritariamente, pelas sub-bacias hidrográficas cujos canais principais deságuam 

diretamente no Rio Grande. Constituem bacias de 5ª ordem de ramificação ou superior. As 

Unidades Ambientais são microbacias de 4ª ordem de ramificação ou inferior, que estão 

contidas nas macrounidades. 

 

4.1. Base cartográfica  
 

 A base cartográfica utilizada para a delimitação dos compartimentos foi construída na 

plataforma do software AutoCAD® Map 2010. A base de informações foi o conjunto de cartas 

topográficas do IBGE, na escala 1:50.000. Estas cartas constituem instrumentos comumente 

aproveitados por profissionais da área e pelos órgãos responsáveis por deliberar sobre 

questões referentes aos recursos hídricos no estado de Minas Gerais.  
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 No software AutoCAD® Map 2010, as cartas topográficas foram geo-orientadas e, 

dispostas em um mosaico, conforme o croqui apresentado na Figura 4.1.1. As seguintes 

cartas topográficas compõem a base cartográfica: Alpinópolis (IBGE, 1970a); Capetinga 

(IBGE, 1972a); Capitólio (IBGE, 1970b); Carmo do Rio Claro (IBGE, 1970c); Cássia (IBGE, 

1971a); Chapadão da Zagaia (IBGE, 1971b); Delfinópolis (IBGE, 1971c); Desemboque 

(IBGE, 1972b); Fortaleza de Minas (IBGE, 1970d); Furnas (IBGE, 1971d); Itamogi (IBGE, 

1971); Jacuí (IBGE, 1970e); Marechal Mascarenhas (IBGE, 1972c); Monte Santo de Minas 

(IBGE, 1970f); Nova Resende (IBGE, 1970g); Passos (IBGE, 1971e); Pedregulho (IBGE, 

1972); Rifaina (IBGE, 1972); São Sebastião do Paraíso (IBGE, 1971f); São Tomaz do 

Aquino (IBGE, 1972d); Serra da Canastra (IBGE, 1971g); Serra da Guarita (IBGE, 1971h) e 

Vargem Bonita (IBGE, 1970h). 

 

 
Figura 4.1. 1 - Mosaico de cartas topográficas utilizado para a compartimentação da área de estudo.  
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4.2. Princípios utilizados na compartimentação 
 

4.2.1. Macrounidades 
 
 Constituem as macrounidades, prioritariamente, aquelas sub-bacias hidrográficas de 

5ª ordem de ramificação, ou superiores, que deságuam diretamente no Rio Grande 

(Reservatório de Peixoto). Entretanto, para que toda a área coberta pelo zoneamento 

pudesse ser compartimentada em macrounidades, foi necessário agregar alguns outros 

critérios adicionais para complementar este nível de compartimentação. Desta forma as 

macrounidades estão assim delineadas:  

a) Sub-bacias (MB): são as bacias hidrográficas de ordem de ramificação igual ou 

superior a 5 (classificação de Strahler) que deságuam diretamente no Rio Grande;  

b) Macrounidades adjacentes ao leito do Rio Grande (ML): compreendem conjunções 

de microbacias hidrográficas contíguas, de 1ª a 4ª ordem de ramificação, adjacentes 

ao canal do Rio Grande e dispostas ao longo de planície que o circunda;  

c) Outras Macrounidades (MM): compreendem conjunções de microbacias 

hidrográficas contíguas, de 1ª a 4ª ordem de ramificação que ainda não haviam sido 

definidas utilizando-se dos dois critérios anteriores. 

 

 Foram delimitadas 34 macrounidades ambientais, representando os principais 

recursos hídricos da área de estudo e que estão representadas no mapa da Figura 4.2.1 e 

na Tabela 4.2.1.  
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Figura 4.2. 1 - Delimitação das macrounidades ambientais da GD7. 

 

 
Tabela 4.2. 1 - Denominação das macrounidades ambientais. 

 

Símbolo Principal Curso D’água
Municípios inseridos na 

Macrounidade
MB[01] Ribeirão do Fumal São João Batista do Glória
MB[02] Ribeirão do Esmeril São João Batista do Glória

Delfinópolis
São João Batista do Glória
Delfinópolis
São Roque de Minas
Delfinópolis
São Roque de Minas
Delfinópolis
Sacramento

MB[07] Ribeirão do Cavalão Sacramento
MB[08] Ribeirão do Castelhano Sacramento
MB[09] Córrego Santa Barbara Sacramento

Claraval
Ibiraci

MB[11] Córrego da Onça Cássia
Capetinga
Cássia

MB[03] Ribeirão Grande

MB[04] Rio Santo Antônio

MB[05] Ribeirão Bom Jesus

MB[06] Ribeirão do Engano

MB[10] Ribeirão do Ouro

MB[12] Ribeirão São Pedro
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Tabela 4.2. 2 - Denominação das macrounidades ambientais (continuação). 

 

Símbolo Principal Curso D’água
Municípios inseridos na 

Macrounidade
Bom Jesus da Penha*
Cássia
Fortaleza de Minas*
Itaú de Minas*
Jacuí*
Nova Resende
Passos
Pratápolis*
São Pedro da União*
São Sebastião do Paraíso

MB[14] Ribeirão da Bocaina Passos
Alpinópolis
Nova Resende
Passos
Alpinópolis
São José da Barra
São Sebastião do Paraíso
São Tomás de Aquino
Itamogi
Monte Santo de Minas

Córrego da Chácara Alpinópolis
Córrego do Açude Passos

São João Batista do Glória
São José da Barra

Córrego da Perereca Cássia

Delfinópolis

Ibiraci
Passos
São João Batista do Glória

Córrego da Areia Cássia
Córrego da Guariba Delfinópolis

Ibiraci
Sacramento

Córrego do Boqueirão Claraval
Ibiraci
Sacramento

MM[23] Ribeirão Quebra Anzol São João Batista do Glória
MM[24] Ribeirão da Capetinga São João Batista do Glória
MM[25] Ribeirão das Baleias Delfinópolis

MB[15] Ribeirão da Conquista

MB[13] Rio São João

MB[18] Ribeirão do Pinheirinho

ML[19]

MB[16] Rio Cancã

MB[17] Rio do Esmeril

Córrego Santa Luzia

Represa de Mascarenhas de 
Moraes (Peixoto)

Córrego do Lobo

Córrego das Posses

ML[21]

ML[22]

ML[20]
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Tabela 4.2. 3 - Denominação das macrounidades ambientais (continuação). 

 

Símbolo Principal Curso D’água
Municípios inseridos na 

Macrounidade
Córrego do Buracão ou Barcelos
Ribeirão Amanteigado

MM[27] Córrego do Taquaruçu Passos
Córrego da Cachoeira
Córrego Tarimba
Córrego do Sapo Cássia
Córrego Campeiro Ibiraci

Capetinga
Claraval
Ibiraci

MM[31] Rio Santa Bárbara São Tomás de Aquino
MM[32] Rio Jaborandi São Sebastião do Paraíso

Itamogi
São Sebastião do Paraíso
Itamogi
Monte Santo de Minas

MM[26] Sacramento

MM[28] Passos

MM[34] Ribeirão do Baú

MM[29]

MM[30] Ribeirão São Tomé

MM[33] Ribeirão Tomba- Perna

 
 (*) Município totalmente inserido nas macrounidades ambientais. 

 

4.2.2. Unidades Ambientais (UA) 
 
 As unidades ambientais constituem microbacias de 4ª ordem de ramificação, ou 

inferiores, que estão contidas nas macrounidades. Para a compartimentação em Unidades 

Ambientais delimitou-se, primeiramente, as microbacias de 4ª ordem de ramificação, 

posteriormente as de 3ª ordem não circunscritas nas de 4ª ordem, e assim sucessivamente, 

até a delimitação das microbacias de 1ª ordem que se mantinham isoladas.  As Figuras 
4.3.1 a 4.3.4 apresentam os mapas com a representação das unidades ambientais por 

ordem de ramificação. 

 

4.3. Terminologia 
 

 Considerando o grande número de macrounidades e, principalmente, de unidades 

ambientais, foi necessário estabelecer uma terminologia própria para os compartimentos, 

envolvendo letras, números e símbolos. Ressalta-se que este procedimento foi 

particularmente importante para fins de organização no sistema CAD (cada compartimento 

compreende um layer) e, posteriormente, no SIG.  
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Figura 4.3. 1 - Mapa das Unidades Ambientais de 1° ordem. 
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Figura 4.3. 2 - Mapa das Unidades Ambientais de 2° ordem. 
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Figura 4.3. 3 - Mapa das Unidades Ambientais de 3° ordem. 
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Figura 4.3. 4 - Mapa das Unidades Ambientais de 4° ordem. 
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 As macrounidades são representadas, em primeira ordem, por letras maiúsculas 

assim definidas: 

• MB - Sub-bacias 

• ML - Macrounidades adjacentes ao leito do Rio Grande  

• MM - outras Macrounidades 

 Em sequência utilizam-se números entre colchetes. A sequência dos números foi 

definida começando-se de 01 para Sub-bacias, em seguida para as macrounidades 

adjacentes ao leito do Rio Grande e, por último, as outras macrounidades. Dentro de cada 

classe, a sequência foi de montante para jusante, partindo da margem esquerda.     

• Representação das macrounidades: 

o MB[número da macrounidade] 

o ML[número da macrounidade] 

o MM[número da macrounidade]  

 Para fins de organização no sistema CAD e processamentos posteriores, foi 

necessário individualizar, dentro de cada macrounidade, os canais de drenagem 

digitalizados e, para isto, complementou-se a terminologia para os canais: após o número 

entre colchetes utiliza-se a sigla “ORD” seguida do número que representa a ordem de 

ramificação do canal. 

• Representação dos canais de drenagem pertencentes às macrounidades 

o MB[número] ORD número da ordem de ramificação do canal 

o ML[número] ORD número da ordem de ramificação do canal 

o MM[número]ORD número da ordem de ramificação do canal 

 Para as unidades ambientais foi empregada a letra U como letra inicial, seguida do 

número entre colchetes referente à macrounidade ao qual a unidade ambiental pertence; 

segue-se o número referente à ordem máxima da unidade ambiental e, por fim, um número 

entre parêntese que representa a unidade ambiental dentro da macrounidade. A sequência 

de numeração das unidades ambientais dentro da macrounidade é de jusante para 

montante sem distinção de margem.   
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• Representação das Unidades Ambientais 

o U[número_da_macrounidade]ordem máxima da UA(número da UA) 

 Da mesma forma que nas macrounidades, para o processamento no sistema CAD foi 

necessário individualizar, dentro de cada unidade ambiental, os canais de drenagem 

digitalizados e, para isto, complementou-se a terminologia para os canais: após o número 

entre parênteses utiliza-se a sigla “ORD” seguida do número que representa a ordem de 

ramificação do canal. 

• Representação dos canais de drenagem pertencentes às unidades ambientais: 

o U[número_da_macrounidade]ordem máxima da UA(número_da UA) 
ORDnúmero da ordem de ramificação do canal. 

 A Figura 4.3.5 apresenta o mapa com a compartimentação da área de estudo em 

macrounidades e unidades ambientais. 
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Figura 4.3. 5 - Mapa da delimitação das Macrounidades e Unidades Ambientais da Bacia do Médio 
Rio Grande. 
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  Os estudos com abordagem por limite municipal possuem caráter descritivo, com o 

propósito de compor a base de dados do Projeto Grande Minas e de disponibilizar 

informações interpretadas e espacializadas para o usuário. Os principais indicadores foram 

objetos de uma classificação por município, permitindo a discriminação daqueles que se 

destacam na região estudada, seja no aspecto positivo, ou negativo.  

Na estruturação dos fatores e seus indicadores, foram definidas, primeiramente, as 

categorias (demografia, educação, saúde, economia e agropecuária) que compõem, de 

modo geral, o quadro socioeconômico. Em seguida foram definidos os grupos de 

indicadores para cada categoria.  

 As informações levantadas foram pesquisadas nos bancos de dados do IBGE, 

IPEADATA, FJP (Fundação João Pinheiro), DATASUS, Atlas de Desenvolvimento Humano 

e sistema FIRJAN. Esses dados foram organizados em planilhas do software Excel e, 

posteriormente, transpostos para o ArcGIS® 10, onde se efetuou um processamento para 

obtenção de classificações, de forma a discriminar os municípios que se destacam, 

positivamente ou negativamente, em cada indicador. As principais informações levantadas 

estão relacionadas na Tabela 5.1.   

 
Tabela 5. 1 - Indicadores da socioeconomia municipal. 

CATEGORIAS INDICADORES 

A - Demografia 
População Total; População Urbana; População Rural; Taxa Geométrica de Crescimento Anual; Densidade 
Demográfica; Taxa de Urbanização; Domicíl io Particular Permanente; Número de Moradores por residência; 
Poporções da População por Faixa Etária.

B - Educação 
Matrícula Ensino Pré Escolar; Matrícula Ensino Fundamental; Matrícula Ensino Médio;  População Residente 
Alfabetizada.

C - Saúde Número de Estabelecimentos Hospitalares; Número de Leitos Hospitalares; Número de Equipamentos de Saúde.

D - Economia 
Produto Interno Bruto (PIB); PIB per capita a preço corrente; Renda per capita; Valor Adicionado Bruto (VAB); 
Pessoas com renda mensal até R$ 70,00 e até ¼ do salário mínimo; Índice de Gini; Indicadores de 
Desenvolvimento Humano, Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal.

E - Agropecuária 
Hectares plantados e percentual da área ocupada com as principais culturas da região (arroz, café, cana-de-
açúcar, feijão, milho e soja); número de cabeças de bovino, galinhas, galos, frangas e pintos e suínos. 

 
 

5.1. Dados de Demografia  
 

 Os dados referentes à demografia foram obtidos de bancos de dados oficiais do 

IBGE em vários períodos, conforme Tabela 5.1.1.  
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Tabela 5.1. 1 - Períodos levantados referentes aos dados de Demografia. 

Indicador Ano 

População Total 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 
Taxa de Urbanização 2000, 2010 
População Urbana  2000, 2010 
População Rural 2000, 2010 
Densidade Demográfica 2010
Domicílio Particular Permanente 2010
Taxa Geométrica de Crescimento 1970/1980, 1980/1991, 1991/2000, 2000/2010
Média de Moradores por Residência 2010
Proporção da População por Faixa Etária 2010  

 

 Para análise da População Total dos municípios fez-se uma comparação entre os 

períodos citados na Tabela 5.1.1, analisando-se sua evolução. Com os dados referentes à 

População Total, Urbana e Rural obteve-se a Taxa de Urbanização e a Taxa de População 

Rural, que correspondem ao percentual de pessoas que vivem na zona urbana e rural, 

dentro de um município. A Densidade Demográfica relaciona o número de habitantes pela 

área habitada correspondente (habitantes / km²). Na análise das taxas geométricas de 

crescimento, utilizou-se como parâmetro a Média do estado de Minas Gerais, no valor de 

0,91%. 

 

5.2. Dados de Educação  
 

 As informações foram obtidas por meio do banco de dados do IBGE Cidades 

analisando-se a quantidade de matrículas no ensino pré-escolar, ensino fundamental e 

médio, para os 22 municípios, no período entre 2005 e 2009. Na análise da população 

residente alfabetizada, utilizaram-se os dados do IBGE, censo 2010. 

 

5.3. Dados de Saúde  
 

Os dados referentes à Saúde foram obtidos de bancos de dados do DATASUS e do 

IBGE, com atualização até o ano de 2010 (Tabela 5.3.1). 

 
Tabela 5.3. 1 - Períodos levantados referentes aos dados de Saúde. 

Indicador Fonte Ano 

Número de hospitais IBGE 2010
Número de leitos por habitantes IBGE 2010

Número de equipamentos de saúde DATASUS 2010  
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Foram tabulados os números de equipamentos de saúde disponíveis no banco de 

dados do DATASUS (ano de 2010) para cada município, envolvendo: equipamento de 

diagnóstico por imagem, equipamentos de odontologia, equipamentos de manutenção da 

vida, eletrocardiógrafo, endoscópio digestivo e um item nomeado como “outros 

equipamentos”.  

 

5.4. Indicadores sociais  
 

As informações relativas à categoria “Indicadores Sociais” foram adquiridas do IBGE 

cidades e Sistema FIRJAN em períodos distintos, conforme observado na Tabela 5.4.1.  
 

Tabela 5.4. 1 - Períodos pesquisados sobre os dados de Indicadores Sociais. 

Indicador Ano 

Produto Interno Bruto (PIB) 2009/2010
PIB per capita a preço corrente 2009/2010
Renda per capita 2000/2010
Valor Adicionado Bruto (VAB) 2007/2008/2009/2010 
Pessoas com renda até R$ 70,00 e até ¼ so salário mínimo 2010
Índice de Gini 1991/2000/2010
Índice Firjan de desenvolvimento municipal - IFDM 2010  

 

Para análise da renda adotou-se como indicadores o Índice de Gini, Renda per 

capita e o Percentual de pessoas que sobrevivem com uma renda per capita abaixo de R$ 

37,75. Esses indicadores foram extraídos do DATASUS, Fundação João Pinheiro e IBGE, 

tabulados e representados em gráficos.  

O Produto Interno Bruto (PIB) simboliza as riquezas geradas dentro de um município 

pelos seus setores econômicos. Os dados, depois de tabulados, foram processados e 

apresentados em mapas e gráficos. Estas informações apontam, por exemplo, o município 

detentor de riqueza inferior, intermediária ou com um PIB superior (valores em reais) numa 

comparação entre os municípios da área em estudo.  

O desenvolvimento socioeconômico de um município pode ser avaliado pelo Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). O IDHM é um índice composto pela junção 

de três indicadores: longevidade, educação e renda. O IDHM relativo aos dados de 2010 

será publicado ainda em 2013, após a produção do novo Atlas de Desenvolvimento 

Humano, pelo PNUD Brasil. Como alternativa, neste trabalho está sendo apresentado o 

IFDM- Índice de Desenvolvimento Municipal que analisa o desenvolvimento dos municípios 
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brasileiros em três áreas: emprego, renda e saúde. O IFDM foi inspirado no IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano da ONU), também variando de 0 a 1. 

Para se obter a análise relativa às atividades econômicas presentes na área de 

estudo (setor indústria, agropecuária e serviços) buscaram-se os dados de “Valor Adicional 

Bruto a preços correntes” no IBGE. As ilustrações produzidas possibilitaram a análise 

quanto ao setor de maior predominância ou carência existente em cada município.  

 

5.5. Dados de Agropecuária  
 

As principais culturas consideradas na região do Médio Rio Grande foram café, cana-

de-açúcar, milho, feijão, arroz e soja. Para análise da relevância destas culturas em cada 

município adotou-se como indicador o percentual da área total plantada e extensão territorial 

(em hectares) de área plantada com estas culturas. Os mapas e gráficos gerados foram 

elaborados por meio dos dados extraídos do IBGE (2011). As classes representadas nos 

mapas foram assim estabelecidas, para café, cana e milho as classes foram < 5%, 5 a 10%, 

>10% e para feijão e soja as classes estabelecidas foram <1%, 1 a 3%, >3% e para arroz  

as classes foram <0,5, 05 a 1,0, >1,0.  

Em termos de criação de animais, considerou-se o número de cabeças de bovinos; 

suínos; galos, frangas e pintos e galinhas. Os dados foram extraídos do IBGE (2011).  
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diagnóstico do uso e ocupação do solo 
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No contexto do zoneamento ambiental a avaliação do uso e ocupação do solo 

constitui um tema importante para a composição do diagnóstico ambiental, além de ser 

aplicado na produção de cartas derivadas e interpretativas, bem como nos prognósticos. 

Para a elaboração de um mapa com esta contextualização, existem tanto técnicas 

analógicas, quanto digitais. Atualmente a preferência é por técnicas automáticas de 

classificação de imagens de satélite que permitem, em curto espaço de tempo, a obtenção 

das informações de interesse.  

Os procedimentos usados no trabalho envolveram técnicas de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento. A produção do Mapa de Uso e Ocupação do Solo realizaram-se pela 

classificação da imagem de satélite ALOS, na composição R4G3B2, datada de 2009. Para a 

análise do crescimento urbano, utilizou-se, também, imagens Landsat 5, de 1984. 

 Algumas metodologias de classificação da imagem foram testadas e o procedimento 

estatístico que se mostrou mais adequado foi o da Máxima Verossimilhança. Após a 

obtenção do Mapa, foi realizada uma análise por unidades ambientais o que permitiu a 

classificação da área estudada quanto à predominância do tipo de uso e ocupação do solo.  

 As principais etapas que envolveram a caracterização do uso e ocupação foram 

realce e combinação de bandas; levantamento de campo; compartimentação da área em 

setores; seleção de amostras de treinamento; fotointerpretação; classificação automática e 

supervisionada da imagem de satélite; sobreposição de classes mapeadas via 

fotointerpretação; refinamento da classificação; vetorização; quantificação, análise e 

refinamento de resultados (Figura 6.1). 
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Figura 6. 1 - Fluxograma de etapas para elaboração do mapa de uso e ocupação. 

 

6.1. Imagens de Satélite utilizadas 
 

Foram utilizadas imagens do satélite ALOS datadas de 2009. As bandas do sensor 

multiespectral AVINIR-2 de resolução espacial 10 metros, foram combinadas numa 

composição R4G3B2. Essa composição colorida, de baixa resolução espacial, foi fusionada 

com a banda pancromática em tons de cinza de maior resolução (2,5 m). A fusão 
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possibilitou a obtenção de uma imagem com resolução espacial de 2,5 metros e resolução 

espectral que abrange a faixa de comprimentos de onda entre 0,52 e 0,89 mícrons.  

 Nas Tabelas 6.1.1 e 6.1.2 são apresentadas as datas de aquisição das imagens 

pancromáticas e multiespectrais, respectivamente e nas Figuras 6.1.1 e 6.1.2 são 

apresentados os croquis demonstrando a disposição espacial e os códigos das imagens. Na 

Figura 6.1.3 apresenta-se a imagem na composição R4G3B2 com a sobreposição das 

delimitações das macrounidades da área de estudo. 

 
Tabela 6.1. 1 - Datas de aquisição das imagens pancromáticas e seus respectivos códigos. 

Data Código da Imagem
21/04/2009 1
10/07/2009 2; 3; 4; 5; 6; 7
27/07/2009 8; 9; 10; 11; 12
08/08/2009 13; 14; 15; 16; 17; 18

Imagem Pancromática

 
 

 

 
Figura 6.1. 1 - Croqui ilustrativo da disposição espacial das imagens pancromáticas e seus 
respectivos códigos. 
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Tabela 6.1. 2 - Datas de aquisição das imagens multiespectrais e seus respectivos códigos. 

Data Código da Imagem
21/04/2009 1
26/04/2009 2; 3; 4
10/07/2009 5; 6; 7; 8
08/08/2009 9; 10; 11; 12

Imagem Multiespectral

 
 
 

 
Figura 6.1. 2 - Croqui ilustrativo da disposição espacial das imagens multiespectrais e seus 
respectivos códigos. 
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Figura 6.1. 3 - Imagem de satélite ALOS (2,5 x 2,5m) na composição R4G3B2 da área de estudo. 

 

 Para delimitação de áreas referentes aos centros urbanos, no ano de 1984, foram 

utilizadas imagens do sensor TM Landsat 5. As bandas do sensor multiespectral TM de 

resolução espacial de 30 metros, foram combinadas numa composição R4G5B3, que 
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consiste em uma composição mais adequada para diferenciar diferentes formas de uso e 

ocupação em produtos do sensor TM do Landsat 5.  Para os procedimentos de orientação 

geoespacial utilizou-se do software ENVI 4.8®.  

 Na Tabela 6.1.3 estão expostas as datas de aquisição das imagens e na Figura 6.1.4 

a sua disposição espacial e respectivos códigos identificadores. Na Figura 6.1.5 visualiza-se 

a imagem na composição R4G5B3 com a sobreposição das delimitações dos municípios e 

da unidade de gerenciamento de recursos hídricos GD7. 

 
Tabela 6.1. 3 - Data de exposição das imagens Landsat 5 utilizadas no estudo. 

Data Código da Imagem
06/jul/84 1;2  
15/jul/84 3;4 

Imagem Landsat 5

 
 

 
Figura 6.1. 4 - Croqui ilustrativo da disposição espacial das imagens Landsat5 e seus respectivos 
códigos identificadores. 
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Figura 6.1. 5 - Imagem de satélite Landsat 5 da área de estudo, de 1984, na composição R4G5B3. 

 

6.2. Levantamento de Campo 
 

O levantamento de campo foi realizado em dois momentos. O primeiro, com o 

objetivo de coletar amostras de treinamento para a classificação supervisionada; o segundo, 

após a realização de todo o processamento automatizado para a validação das classes 

obtidas e ajustes finais. No levantamento utilizou-se de uma planilha de campo, com os 

dados expostos na Tabela 6.2.1. 
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Tabela 6.2. 1 - Modelo de planilha de campo. 

CÓDIGO Nºs DAS FOTOGRAFIAS

CLASSE
Observações:

SUBCLASSE

PLANILHA DE CAMPO
AMOSTRA DE TREINAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

COORDENADAS UTM (Previstas) COORDENADAS UTM (Real)

TIPO DE USO

 
 

 Após a obtenção das amostras de treinamento estas foram acopladas ao 

geodatabase e aproveitadas na escolha das “ROIS” (regiões de interesse) para a 

classificação da imagem de satélite. A Figura 6.2.1 apresenta o mapa com a localização das 

amostras de treinamento.  

 
Figura 6.2. 1 - Localização das amostras de treinamento. 
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6.3. Definição das classes e subclasses  
 

 As classes e subclasses de uso e ocupação definidas para o trabalho estão 

apresentadas na Tabela 6.3.1. 
 
Tabela 6.3. 1 - Classes e subclasses de uso e ocupação definidas para o estudo. 

COD_1 Classe COD_2 Subclasse
1.1 Centro urbano
1.2 Expansão urbana
1.3 Vazio urbano
1.4 Distrito industrial
1.5 Chacreamento
2.1 Cultura permanente
2.2 Cultura anual
2.3 Silvicultura

3 Pastagem 3.1 Pastagem
4.1 Estrada rural
4.2 Estrada municipal
4.3 Estrada pavimentada
5.1 Solo Exposto
5.2 Mineração
5.3 Erosão

5.4 Disposição de resíduos sólidos 
municipais

5.5 Movimento de massa
6.1 Mata
6.2 Campo arbustivo
6.3 Campo de Cerrado
7.2 Aeroporto
7.3 Subestação de energia
7.4 Indústria
7.5 Hidroelétrica
7.6 PCH (Pequena Central Hidroelétrica)
8.1 Lago - Rio Grande
8.2 Represa

Classes e sub-classes de uso e ocupação e seus códigos identificadores

1 Área urbana

2 Área agrícola

7 Atividade Pontual

8 Represa

Estrada

5 Solo Exposto

6 Vegetação Natural

4

 
 

6.4. Compartimentação da área em setores 
 
 A região em estudo tem uma grande área de abrangência, o que inviabilizou a 

classificação automatizada de toda a área em um único processamento. Desta forma 

realizou-se a compartimentação da área em setores (Figura 6.4.1).   
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Figura 6.4. 1 - Compartimentação da bacia em setores para fins do processamento da imagem. 
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6.5. Classificação da imagem e produção do mapa de uso e 
ocupação 
 
 Neste trabalho foram empregadas tanto técnicas automáticas de classificação quanto 

técnicas analógicas de fotoleitura. Áreas urbanas, cobertura florestal, atividades pontuais e 

solo exposto foram identificados por fotoleitura. Áreas abrangendo classes de vegetação 

natural de campo, áreas agrícolas, pastagem e represa foram identificadas por classificação 

automática. 

 Para a classificação da imagem foram utilizados métodos supervisionados que se 

baseiam no uso de algoritmos para se determinar os “pixels” que representam valores de 

reflexão característicos para uma determinada classe, o que justifica a seleção das regiões 

de interesse que representam as classes de uso e ocupação. 

Para a demarcação da classe denominada "Represa", que envolve os grandes 

reservatórios das hidroelétricas de Mascarenhas de Morais e Luís Carlos Barreto, foi 

realizada uma classificação automática, usando o classificador paralelepípedo e, 

posteriormente, essa classe foi editada, no editor de classificação. 

 Para a identificação de áreas de vegetação natural, áreas agrícolas e pastagem, o 

método de classificação aplicado foi o da máxima verossimilhança “Maxver”, que atualmente 

consiste no método de classificação automática mais aplicada para esta finalidade. Os 

métodos do paralelepípedo, da distância mínima da média e da rede neural, também foram 

testados, contudo os resultados não foram satisfatórios. 

Para as classificações automáticas de cada setor gerou-se uma máscara para a 

delimitação do mesmo. No processo de classificação, essa máscara foi empregada de modo 

que o cálculo realizado pelo classificador considerasse apenas a região de interesse.  

 Na fase de pós-classificação, inicialmente por meio do aplicativo “classe edit" do 

software ENVI 4.8®, foram tirados os principais ruídos. Em seguida, foi aproveitada uma 

função de aglutinação de classes: a ferramenta “clump”.  

Para unir todas as classes mapeadas, as obtidas por meio automatizado e as obtidas 

por meio de fotointerpretação, realizou-se o procedimento de sobreposição das camadas. 

Para tanto, no software ENVI 4.8®, os arquivos vetoriais foram importados no formato “.shp”, 

convertidos para o formato “.evf” e, em seguida, estes arquivos vetoriais foram exportados 

para “ROIS” (regiões de interesse). A partir dessas regiões foram geradas classes de uso e 

essas sobrepostas à classificação. Assim gerou-se uma nova classificação, agora completa, 

com todas as classes de interesse. Por fim, realizou-se uma varredura, por meio do 

aplicativo “classe edit" e edição manual, o que possibilitou as correções finais. 
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Para o mapeamento dos barramentos menores, também incluídos na classe 

“represa”, foram utilizadas imagens com combinação de bandas R4G3B2, e também, a 

banda 4 (infravermelho) sozinha, uma vez que se adéqua melhor para diferenciar espelhos 

d'água de outras classes. 

 Concluída a fase de refinamento da classificação foi realizada a vetorização dos 

“layers”, lançando mão de uma função que cria polígonos (extensão “.evf”) em áreas 

classificadas. A seguir, os vetores de extensão “.evf” foram convertidos para extensão 

“.shp”, o que possibilitou a importação dos arquivos pelo software ArcGIS® 10. 

 As classes de uso e ocupação, uma vez inseridas no geodatabase do software 

ArcGIS® 10 foram quantificadas, o que possibilitou a caracterização das principais formas de 

uso e ocupação das unidades ambientais da área de estudo. 

 

6.6. Classificação das unidades ambientais quanto à 

predominância de tipos de uso e ocupação e quanto às 
atividades modificadoras do meio físico 
 
 Com objetivo de caracterizar os compartimentos que compõem a bacia do Médio Rio 

Grande procurou-se classificar as unidades ambientais quanto às atividades de uso e 

ocupação predominantes. Para tanto, as análises foram divididas em dois momentos. No 

primeiro momento, efetuou-se o levantamento dos percentuais de área que cada classe de 

uso e ocupação ocupa na bacia como um todo e nas suas diferentes compartimentações 

(municípios, macrounidades e unidades ambientais).  

Em um segundo momento, com base nas análises anteriores, efetuou-se a 

classificação das unidades ambientais com relação às atividades de uso e ocupação que 

predominam em cada unidade ambiental. Em uma primeira ordem hierárquica, as unidades 

ambientais foram agrupadas em três grupos: 1) com ocorrência significativa de atividades 

urbanas; 2) preservadas; 3) com significativa produção agropecuária. Posteriormente cada 

grupo foi subdividido para a obtenção de uma classificação pormenorizada. 

 Na Tabela 6.6.1 encontram-se os intervalos de classes definidos para classificação 

das unidades ambientais com relação à urbanização. Na Tabela 6.6.2, os intervalos de 

classes, definidos em relação às áreas preservadas e, na Tabela 6.6.3, os intervalos de 

classes definidos para as atividades produtivas relacionadas à pecuária e agricultura. A 

Tabela 6.6.4 apresenta uma síntese, envolvendo os três grupos de análises.  
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Tabela 6.6. 1 - Intervalos de classes definidos para classificação das unidades ambientais com 
relação às áreas urbanas. 

Percentual de área Classe

> 50% Unidade com nível de urbanização muito alto
20-50% Unidade nível alto de urbanização
5-20% Unidade urbanizada

< 5% Unidade mediamente urbanizada  
 

Tabela 6.6. 2 - Intervalos de classe definidos para classificação das unidades ambientais com relação 
ao nível de preservação. 

Percentual de área Classe 1 Classe 2

Unidade com alto nível de preservação com 
predomínio de mata
Unidade com alto nível de preservação com 
predomínio de campo
Unidade Preservada com predomínio de mata
Unidade Preservada com predomínio de campo
Unidade com nível aceitável de preservação com 
predomínio de mata
Unidade com nível aceitável de preservação com 
predomínio de campo
Unidade com baixo nível de preservação; 
predomínio de mata
Unidade com baixo nível de preservação; 
predomínio de campo

< 20% Unidade com baixo nível de 
preservação

> 80% Unidade com alto nível de 
preservação

50-80% Unidade Preservada

20-50%
Unidade com nível aceitável de 
preservação
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Tabela 6.6. 3 - Intervalos de classes definidos para classificação das unidades ambientais com 
relação aos seus níveis de ocupação por atividades agropecuárias. 

Percentual de área Classe 1 Classe 2 Classe 3

Unidades com alto nível de produção, com predomínio de agricultura - 
predomínio de cafeicultura em relação às outras culturas

Unidades com alto nível de produção, com predomínio de agricultura - 
predomínio de culturas anuais em relação às outras culturas

Unidades com alto nível de produção, com predomínio de agricultura - 
predomínio de silvicultura em relação às outras culturas

Unidade com predomínio de produção agropecuária,  com predomínio de 
agricultura - predomínio de cafeicultura em relação às outras culturas

Unidade com predomínio de produção agropecuária,  com predomínio de 
agricultura - predomínio de culturas anuais em relação às outras culturas

Unidade com predomínio de produção agropecuária,  com predomínio de 
agricultura - predomínio de silvicultura em relação às outras culturas

Unidade sem predomínio de produção agropecuária - predomínio de 
cafeicultura em relação às outras culturas

Unidade sem predomínio de produção agropecuária - predomínio de culturas 
anuais em relação às outras culturas

Unidade sem predomínio de produção agropecuária - predomínio de 
silvicultura em relação às outras culturas

< 50%
Unidade sem predomínio 

de produção 
agropecuária

Unidade sem predomínio de produção agropecuária, com predomínio de pecuária 

Unidade sem predomínio de 
atividades produtivas com 

predomínio de agricultura em 
relação à pecuária

> 80%
Unidades com alto nível 

de produção 
agropecuária

Unidades com alto nível de produção agropecuária, com predomínio de pecuária 

Unidades com alto nível de 
produção agropecuária, com 

predomínio de agricultura 

50-80%
Unidade com predomínio 

de produção 
agropecuária

Unidade com predomínio de atividades produtivas com predomínio de pecuária 

Unidade com predomínio de 
produção agropecuária com 
predomínio de agricultura 
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Tabela 6.6. 4 - Intervalos de classe definidos para classificação das unidades ambientais com relação 
às atividades predominantes de uso e ocupação do terreno. 

Critério Denominação

> 50% áreas urbanas Nível muito alto de urbanização

20-50% áreas urbanas Alto nível de urbanização

Unidade com alto nível de preservação, com predomínio 
de mata

Unidade com alto nível de preservação, com predomínio 
de campo

Unidade Preservada, com predomínio de mata

Unidade Preservada, com predomínio de campo

> 80% de áreas com produção agropecuária, com 
predomínio de pecuária em relação à agricultura

Unidades com alto nível de produção agropecuária, com 
predomínio de pecuária 

Unidades com alto nível de produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura -  predomínio de cafeicultura 

em relação às outras culturas

Unidades com alto nível de produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura -  predomínio de culturas 

anuais em relação às outras culturas

Unidades com alto nível de produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura -  predomínio de silvicultura 

em relação às outras culturas

50-80% de áreas com produção agropecuária, com 
predomínio de pecuária em relação à agricultura

Unidades com alto nível de produção agropecuária, com 
predomínio de pecuária 

Unidade com destaque da produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura - predomínio de cafeicultura 

em relação às outras culturas

Unidade com destaque da produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura - predomínio de culturas 

anuais em relação às outras culturas

Unidade com destaque da produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura - predomínio de silvicultura 

em relação às outras culturas

> 80% áreas de vegetação natural

50-80% áreas de vegetação natural

> 80% de áreas com produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura em relação à pecuária

50-80% de áreas com produção agropecuária, com 
predomínio de agricultura em relação à pecuária
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diagnóstico das intervenções antrópicas 

pontuais e lineares 
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A interação do homem com o meio físico gera alterações ambientais que, algumas 

vezes, provocam sérios problemas que podem comprometer a qualidade ambiental e, 

consequentemente, a qualidade de vida. O desenvolvimento das cidades, juntamente com 

as novas tecnologias, são fatores que causam modificações acentuadas no padrão de vida 

da sociedade, favorecendo, dentre outras coisas, um aumento gradativo na procura e uso 

de água, assim como na disposição de grandes quantidades de resíduos (MENIGHINI, 

2011).  

Para compreender as atuações antrópicas no meio ambiente, recorre-se à definição 

dada pelo CONAMA para as Atividades Modificadoras do Meio Ambiente, definindo-as como 

toda atividade humana (obra civil, atividade agrícola, ou de mineração e outras formas de 

uso e ocupação do solo) que altera processos, propriedades ou características físicas, 

químicas ou biológicas, ou interferem em usos preexistentes de um determinado ambiente. 

 Com relação às atividades modificadoras, Fornasari Filho et al (1992) relatam que a 

identificação de alterações do meio físico relacionadas com diferentes atividades humanas é 

de grande importância em estudos ambientais. Os autores apresentam uma metodologia 

neste âmbito, considerando-se a dinâmica, tanto do ambiente, quanto do empreendimento 

que o modifica, através de processos do meio físico e tecnológico.  

 Neste capítulo serão abordados aspectos relacionados às intervenções antrópicas, 

em especial as intervenções pontuais e lineares, uma vez que as demais foram incluídas 

nos estudos de uso e ocupação do solo, abordados no capítulo anterior. Serão abordados 

aqui os métodos utilizados para o levantamento e estudo das atividades industriais e do 

terceiro setor; mineração; resíduos sólidos; abastecimento público de água e despejo de 

esgoto e sistema viário.  

 

7.1. Atividades industriais, de mineração e do terceiro setor 
 

 A caracterização das atividades industriais, de mineração e do terceiro setor 

envolveu as etapas expostas no fluxograma da Figura 7.1.1. 
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Figura 7.1. 1 - Fluxograma com a Metodologia Proposta. 

 

7.1.1. Inventário 
 

 O inventário envolveu o levantamento de informações públicas referentes às 

diferentes atividades econômicas instaladas na bacia. Dentre os órgãos e sistemas que 

foram pesquisados com este fim estão SIAM (Sistema de Integrado de Informação 

Ambiental); IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), FIEMG (Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais), DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral), CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Através dos dados disponibilizados 

pelos sistemas foram coletados dados tais como: tipologia do empreendimento, ramo de 

atividade e localização.  

 

7.1.2. Sensoriamento Remoto 
 

 A fase de sensoriamento remoto envolveu a fotointerpretação e o processamento de 

imagens de satélite ALOS, com resolução 2,5 x 2,5 metros e imagens disponíveis no 

aplicativo público Google Earth. O sensoriamento remoto foi utilizado para auxiliar na 

identificação e localização das atividades modificadoras do meio ambiente (Figura 7.1.2). 

Com auxílio das imagens foram traçados os roteiros para as visitas de campo. 
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                                  (A)                                                              (B) 

Figura 7.1. 2 - Fotointerpretação Imagem ALOS (A) e Fotointerpretação Google Earth (B). 

 

7.1.3. Levantamento de Campo 
 

Antes do levantamento de campo, propriamente dito, foi importante a realização de 

um planejamento e preparação para que o levantamento pudesse ser realizado de forma 

organizada e eficaz. Para isto foi feito um planejamento de visitas e elaborada uma planilha 

de campo. 

A planilha de campo envolveu dados tais como: coordenadas do local; tipologia do 

empreendimento; fonte de abastecimento de água, número de funcionários, dentre outros 

(Figura 7.1.3). 

 

 
Figura 7.1. 3 - Planilha de Campo. 

 

 As visitas de campo foram realizadas nos 22 municípios da bacia e dois tipos de 

inspeções foram executadas, sendo elas: investigação local, com identificação das 

características do empreendimento e da situação ambiental local, juntamente com o 

levantamento de informações “in loco” e uma entrevista com um responsável que responde 
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pelo empreendimento. Com relação a esta entrevista, além da busca de informações sobre 

o empreendimento, o momento foi utilizado para informar e orientar o empreendedor quanto 

ao uso dos recursos hídricos. O levantamento foi concluído em todos os municípios 

componentes da bacia e os dados foram inseridos na base georreferenciada.  

 

7.1.4. Alimentação do banco de dados 
 

 Os dados levantados foram compilados, processados e avaliados e, posteriormente, 

inseridos em uma base georreferenciada. Esta base de dados foi construída no SIG ArcGIS® 

10 e tem como base a imagem de satélite da área. 

Foram inseridos ao banco de dados 327 pontos referentes às atividades 

modificadoras do meio ambiente. A Figura 7.1.4 exemplifica a identificação de um destes 

pontos na imagem geral. A Figura 7.1.5 a identificação com o “zoom” de macrounidade e a 

Figura 7.1.6 no “zoom” com destaque do empreendimento. 
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Figura 7.1. 4 - Demonstração de Comando IDENTIFY na base de dados georreferenciada. 
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Figura 7.1. 5 - Ilustração do banco de dados com empreendimento na macrounidade do Ribeirão 
Bocaina (MB[14]). 
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Figura 7.1. 6 - Ilustração do banco de dados com zoom em empreendimento no município de 
Passos. 
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Diagnóstico dos resíduos sólidos 
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 Por ser considerado um tema de alta relevância no âmbito do zoneamento ambiental 

do Médio Rio Grande, a questão dos resíduos sólidos mereceu uma abordagem mais 

detalhada e individualizada em relação às demais intervenções antrópicas. O estudo foi 

realizado no âmbito municipal e envolveu desde aspectos ligados à gestão e operação do 

sistema, quanto referentes à adequabilidade do local de disposição e/ou tratamento. 

A sistemática de trabalho envolveu quatro etapas: investigação e análise de dados 

existentes; elaboração e sistematização de um procedimento para o levantamento de dados; 

levantamento de campo; processamento e análise de dados.  

Na etapa de investigação e análise de dados existentes realizou-se a busca de 

informações referentes à gestão dos resíduos sólidos nos municípios avaliados e em sites 

de órgãos ambientais, na busca por laudos e vistorias já realizadas nos locais de disposição 

final. A busca se deu principalmente no sítio da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM), que disponibiliza informações sobre vistorias e sobre o panorama da disposição de 

resíduos sólidos em Minas Gerais. 

Com base no levantamento realizado no sítio da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM) foi possível obter uma visão preliminar da forma de disposição / 

tratamento dos municípios que compõem  a GD7. Seis municípios dispõem os resíduos 

sólidos em aterro controlado; sete em usinas de triagem e compostagem regularizada; cinco 

em lixões; três estão em processo de verificação pela FEAM e um município dispõe seus 

resíduos fora do estado e, por isto, as análises foram realizadas em vinte e um municípios 

(Tabela 8.1). 

 Na sistematização de procedimentos para o levantamento dos dados utilizou-se 

como base para a busca das informações nos municípios três planilhas: planilha de dados 

gerais sobre a gestão dos resíduos sólidos no município; planilha do processo de gestão e 

operação; planilha referente ao estudo da adequabilidade de área.  

 A planilha de dados gerais foi usada na entrevista com o responsável técnico pelo 

local e envolve questões como identificação da Prefeitura; identificação dos responsáveis; 

identificação do depósito de lixo; caracterização do município; caracterização dos resíduos 

sólidos urbanos; informações sobre a coleta. As outras duas, constituem planilhas de campo 

que foram divididas em grupos de atributos denominados Controle Ambiental; Gestão e 

Operação Municipal; Usina de Triagem e Compostagem (UTC) e Localização (Tabela 8.2). 

O grupo Localização envolve alguns subgrupos (Tabela 8.3). 
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Tabela 8. 1 - Classificação do sistema de disposição final nos municípios pertencentes a GD7 
(modificado de FEAM, 2011). 

Município Análise Conclusiva - CLASSIFICAÇÃO 2011

Alpinópolis Aterro Controlado

Bom Jesus da Penha Aterro Controlado

Cássia Lixão

Capetinga Lixão

Claraval Fora do Estado

Delfinópolis Unidade de triagem e compostagem Regularizada

Fortaleza de Minas Unidade de triagem e compostagem Regularizada

Ibiraci Autorização Ambiental de Funcionamento em verificação

Itamogi Unidade de triagem e compostagem Regularizada

Itaú de Minas Autorização Ambiental de Funcionamento em verificação

Jacuí Unidade de triagem e compostagem Regularizada

Monte Santo de Minas Aterro Controlado

Nova Resende Unidade de triagem e compostagem Regularizada

Passos Aterro Controlado

Pratápolis Unidade de triagem e compostagem Regularizada

Sacramento Lixão

São João Batista do Glória Unidade de triagem e compostagem Regularizada

São José da Barra Aterro Controlado

São Pedro da União Aterro Controlado

São Roque de Minas Lixão

São Sebastião do Paraíso Lixão

São Tomás de Aquino Autorização Ambiental de Funcionamento em verificação  
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Tabela 8. 2 - Componentes avaliados nos grupos Controle Ambiental, gestão e operação municipal, 
UTC. 

Grupos Avaliados Componentes

Placa de alerta e identificação

Isolamento da área
Portão de acesso
Vigia
Drenagem pluvial
Vala para animais mortos
Drenos de chorume
Tratamento de efluentes
Drenos de gases
Camada impermeabilizante para proteger o solo dos contaminantes do l ixo
EPI´s usados
Possibil idade de o l ixo ser carregado para o curso d´água
Possibil idade do depósito atingir as Áreas de Preservação Permanente
Catadores no local de disposição
Freqüência de recobrimento e compactação dos Resíduos Sólidos Urbanos
Animais no local
Vestígio de queima
Realização de coleta seletiva
Desenvolvimento de programas de educação ambiental
Catadores de materiais recicláveis
Licença ambiental de operação
Freqüência da triagem
% do município atendido pela coleta
Coleta de orgânicos
Freqüência da caracterização quantitativa e gravimétrica do l ixo
Drenagem dos efluentes do pátio de compostagem
Tratamento dos efluentes do pátio de compostagem
Infraestrutura (prensas,peneiras,moegas, esteira)
Operação do pátio de compostagem
Destinação do composto orgânico
Estado de conservação do pátio de compostagem

      Controle Ambiental

Gestão e Operação 
Municipal

UTC
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Tabela 8. 3 - Subgrupos e respectivos componentes avaliados no grupo Localização. 

Grupo Subgrupos Componentes Avaliados

Área de recarga de aqüífero

Profundidade mínima do lençol freático
Distância até os cursos d´água
Principal uso das águas à jusante do depósito de
lixo
(até 1000 metros)
Movimento de massa
Erosão
Inundação
Tipo de relevo
Declividade
Ocorrência de matacões
Litologia
Profundidade do substrato 
Estradas de acesso
Distância do ponto de coleta
Infra-estrutura ( energia elétrica, água e telefone)
Textura 
Perfis de alteração

Uso e ocupação do solo no entorno

Distância das zonas urbanas
Beleza cênica

Subgrupo solos

Subgrupo uso e ocupação do solo

LOCALIZAÇÃO

Subgrupo águas de sub-superfície

Subgrupo águas de superfície

Subgrupo processos

Subgrupo relevo

Subgrupo rocha

Subgrupo socioeconômico

 
 

 Cada atributo pode ser qualificado em até cinco classes e cada classe apresenta 

uma pontuação. O sistema de pontuação se assemelha ao IQR (Índice da qualidade de 

aterros de resíduos) e IQC (Índice de qualidade de usinas de compostagem), desenvolvido 

pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e utilizado pela CETESB - SP. Na avaliação 

de adequabilidade da área usou-se o Programa de Viabilização de Áreas para a Disposição 

de Resíduos desenvolvido por Torido e Collares (2008). 

Precedente à preparação para o levantamento de campo, realizou-se o 

agendamento e, posteriormente, as visitas nas vinte e duas cidades. Por meio de entrevistas 

com estes profissionais e visita in loco nos locais de destinação final do lixo foi possível 

realizar o diagnóstico da atual situação da gestão dos resíduos no município e das 

condições de funcionamento desses locais. De posse dos dados de campo, realizou-se o 

processamento e análise dos dados.  

            Na análise e avaliação dos locais de disposição, empregou-se a planilha gestão e 

operação e a planilha adequabilidade do local de disposição, que juntas, englobam quatro 

grupos de avaliação: Controle Ambiental; Gestão e Operação Municipal; UTC e Localização. 

O grupo Controle Ambiental permitiu a análise dos componentes necessários para 

manter a proteção dos locais de disposição. O grupo Gestão e Operação Municipal permitiu 

avaliar os componentes necessários para que a administração municipal atue com eficácia 
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na gestão de resíduos no município. O grupo UTC permitiu a análise do funcionamento e 

operacionalidade nas usinas de triagem e compostagem. O grupo Localização permitiu a 

análise da vulnerabilidade socioeconômica e do meio físico. 

          Os atributos de cada classe possuem pontuação crescente, da seguinte forma: 0, 25, 

50, 75 e 100. A pontuação em cada grupo varia de 0 a 2000 pontos e, conforme o 

percentual de pontos obtidos, o município pode ser classificado como satisfatório, alerta e 

insatisfatório, de acordo com a pontuação final obtida (Tabela 8.4). 
 
Tabela 8. 4 - Enquadramento das Instalações de Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares 
em função da pontuação obtida. 

Pontuação (%) Enquadramento

70 ≤ pontuação ≤  100% Satisfatório

50 ≤ pontuação ≤  70% Alerta

0 ≤ pontuação ≤  50% Inadequado  
 

 No grupo Localização, se o município obtiver de uma a duas notas zero deverá se 

enquadrar diretamente na classe “alerta” e mais de duas notas zero, na classe 

“insatisfatório”. Se o município receber apenas uma nota zero e este atributo for um dos 

relacionados a seguir, deverá ser enquadrado diretamente na classe “insatisfatório”, são 

eles: profundidade mínima do lençol freático; distância até os cursos d’água; principal uso 

das águas à jusante do depósito; inundação; uso e ocupação do solo no entorno. 

Na análise pormenorizada dos locais de disposição final os seguintes componentes 

foram considerados proteção dos locais de disposição; componentes de controle ambiental; 

acessibilidade e infraestrutura; vulnerabilidade do meio físico; disponibilidade de materiais 

de empréstimo; infraestrutura e operacionalidade e processo de compostagem das UTC’s. 

Os atributos e a qualificação usada na avaliação desses componentes são mostrados na 

Tabela 8.5. 
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Tabela 8. 5 - Análise pormenorizada nos locais de disposição final. 

Componentes Atributos Pontuação

Isolamento da área

Portão de acesso
Vigia no local
Animais no local
Catadores no local
Drenagem pluvial
Tratamento de efluentes
Dreno de gases
Dreno de chorume
Camada impermeabilizante
Frequência de recobrimento
Placa de alerta e identificação
Estradas de acesso
Distância do ponto de coleta
Distância de áreas urbanizadas
Uso e ocupação do solo no entorno
Infraestrutura
Área de recarga de aquífero
Profundidade do lençol freático
Processos
Declividade
Textura do solo
Frequência da triagem
% do município atendido pela coleta seletiva
Infraestrutura
Frequência da caracterização quantitativa e
gravimétrica do l ixo
Coleta de orgânicos
Drenagem dos efluentes
Tratamento de efluentes
Estado de conservação do pátio de compostagem
Destino do composto orgânico

400 à 500 pontos: Satisfatório
200 à 350: Razoável
< 300: Insatisfatório

400 à 500 pontos: Protegido
250 à 350 pontos: Parcialmente 
protegido
< 250 pontos: Não protegido

600 à 700 pontos: Satisfatório
350 à 550 pontos: Razoável                   
< 350 pontos: Insatisfatório

400 à 500 pontos: Satisfatório
200 à 375 pontos: Razoável
< 200 pontos: Insatisfatório

300 à 400 pontos: Satisfatório
150 à 250 pontos: Razoável
< 150 pontos: Insatisfatório

400 à 500 pontos: Satisfatório
200 à 375 pontos: Razoável
< 150 pontos: Insatisfatório

Processo de compostagem das UTC’s

Proteção do local de disposição

Componentes de controle ambiental

Acessibilidade e infraestrutura do local 
de disposição

Vulnerabilidade do meio físico

Infraestrutura e operação das UTC’s
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9. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diagnóstico do abastecimento de água e 
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 Este tema foi, assim como ‘os resíduos sólidos’, abordado de forma individualizada 

no zoneamento ambiental. O estudo buscou levantar, nos municípios, a situação da bacia 

em relação à adução, tratamento e distribuição de água e também coleta e tratamento dos 

efluentes domésticos. Foram utilizadas informações disponibilizadas por órgãos públicos e 

levantamento “in loco”. Todos os 22 municípios foram visitados. Em relação ao 

abastecimento de água, foram levantados o número de ligações; taxa de cobrança; sistema 

de adução e tratamento de água; número de funcionários no sistema; análise da água. Em 

relação ao esgotamento sanitário, foram levantados a população atendida; quantidade de 

lançamento de esgotos in natura; sistema de tratamento de esgoto; número de funcionários 

no sistema e taxa de cobrança pelo serviço.  

O estudo envolveu cinco etapas, sendo elas: Inventário; Preparação para o trabalho 

de campo; Levantamento de Campo; Avaliação das informações e, Elaboração e aplicação 

de um Indicador de Eficiência dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário.  

 

9.1. Inventário 
 

A fase de inventário envolveu a busca de informações técnicas sobre a atual 

situação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região de 

estudo. Foram empregadas as divulgações de órgãos governamentais, como Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e IBGE. No caso de informações 

quanto à população residente em cada município, foi utilizado o Censo 2010.  

 

9.2. Preparação para o levantamento de campo 
 

Nessa etapa foi realizada a formulação das planilhas de campo e o roteiro de visitas. 

Também foram pesquisadas as empresas responsáveis pela prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário nos vinte e dois municípios da bacia. 

Posteriormente, foi realizado contato com essas empresas e o agendamento das visitas.  

 

9.3. Levantamento de campo 
 

No levantamento de campo foram usadas planilhas de campo para anotação das 

informações, GPS e máquina fotográfica digital. Para a busca de informações sobre o 

sistema de abastecimento de água foram visitados os pontos de captação de água e a 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-101- 

 

Estação de Tratamento de Água (ETA) de cada município. Coletou-se junto às operadoras 

do serviço: 

• A vazão de captação e de tratamento de água; 

• A forma de captação; 

• O sistema de tratamento de água da ETA; 

• Número de funcionários;  

• Número de hidrômetros, separados por ligações residenciais, comerciais, industriais 

e públicas;  

• Taxa de cobrança. 

No sistema de esgotamento sanitário foram visitadas as estações de tratamento de 

esgoto (ETE) e também pontos de lançamento de esgoto em rios, córregos ou lagos. Os 

dados levantados foram: 

• Tipo de tratamento de esgoto; 

• Vazão tratada; 

• Número de funcionários na prestação do serviço; 

• Número de ligações de esgoto.  

Em ambos os serviços foram anotadas as coordenadas geográficas e realizado o 

registro fotográfico. 

 

9.4. Elaboração e aplicação de um Indicador de Eficiência dos 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
  

Com o objetivo de comparar e sintetizar as informações obtidas sobre o atual estágio 

dos serviços de saneamento na área de estudo, optou-se pela aplicação de um Indicador de 

Eficiência dos Serviços de Abastecimento de Água e o Indicador de Eficiência dos Serviços 

de Esgotamento Sanitário, levando-se em consideração as características dos serviços 

estudados.  

Os indicadores envolvem valores que variam de 0 a 1, de forma que, quanto mais 

próximo de 1, melhor é a qualidade na prestação do serviço. No abastecimento de água os 

aspectos analisados foram o tratamento de água, micromedição, consumo per capta e 

macromedição, com os pesos 60%, 15%, 15% e 10%. As porcentagens de cada parâmetro 

escolhido foram definidas com base na importância do atributo na análise de eficiência do 

sistema de abastecimento de água. A Tabela 9.4.1 mostra essas informações.  
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Tabela 9.4. 1 - Parâmetros do Indicador de Eficiência do Abastecimento de Água. 

Parâmetro Tratamento Micromedição Consumo per capta Macromedição

Existe = 1,0 Existe = 1,0 120 < x < 200l/hab = 1,0 Existe = 1,0
Não existe = 0 Não existe = 0 X < 120 = 0
Parcial = 0,5 Parcial = 0,5 x> 200 = 0

Peso 0,6 0,15 0,15 0,1

Critério de pontuação
Não existe = 0

 
 

O consumo per capta de água, que ficou entre 120 e 200 litros por habitante/dia, 

recebeu nota 1. Qualquer outro valor acima ou abaixo desse valor recebe nota 0. Adotou-se 

esse critério considerando que 120 litros/habitante/dia é o mínimo recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde. Acima de 200 litros/habitante/dia é considerado 

desperdício. 

Para o cálculo do consumo per capta foi utilizado o total fornecido pelas empresas 

concessionárias, por dia, em cada cidade. Desse total foram retirados 30% relacionado à 

perda do sistema de distribuição de água; posteriormente dividiu-se o valor encontrado pela 

população urbana, com base no Censo de 2010.  

Em relação ao Indicador de Eficiência do Esgotamento Sanitário, foram consideradas 

apenas estruturas operantes. Para o Indicador de Esgotamento Sanitário utilizaram-se três 

fatores: se há ou não tratamento; se há captação e se há equipe própria considerando-se os 

pesos 60%, 30% e 10%, respectivamente. Assim, como no sistema de abastecimento de 

água, essas porcentagens foram escolhidas de acordo com a importância de cada 

parâmetro para a eficiência do sistema, como mostra a Tabela 9.4.2. 

 
Tabela 9.4. 2 - Parâmetros do Indicador de Eficiência de Esgotamento Sanitário. 

Parâmetro Tratamento Captação Equipe própria

Existe = 1,0 Existe = 1,0 Existe = 1,0
Não existe = 0 Não existe = 0
Parcial = 0,5 Parcial = 0,5

Peso 0,6 0,3 0,1

Critério de pontuação
Não existe = 0
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10. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diagnóstico do sistema viário 
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Como parte das atividades desenvolvidas no zoneamento ambiental encontra-se o 

estudo do sistema viário. Este sistema serve para conectar centros urbanos e para acessar 

e dar suporte a atividades de uso da terra. As estradas se conectam em rede e variam em 

forma e propósito (Forman et al., 2003 apud SOUSA et al., 2009). Por outro lado, as 

estradas afetam a atmosfera, o solo, a vegetação, a fauna e as comunidades humanas que 

estão em sua proximidade (Murcia, 1995; Develey e Stouffer, 2001; Forman et al., 2003 

apud SOUSA et al., 2009). 

As estradas rurais no Brasil, de maneira geral, são construídas sem observância dos 

preceitos básicos de conservação e de adequação locacional. Normalmente são mal 

planejadas e sem conservação. Muitas vezes as estradas são condicionantes de impactos 

erosivos, já que contribuem para escoamento das águas com uma velocidade maior 

aumentando, daí, o aporte de sedimentos aos cursos de água (Meirelles et al, 2005). 

A compreensão das relações entre as estradas e o ambiente, incluindo o homem, 

pode servir como ferramenta para a tomada de decisão em planejamento não só de 

transportes, mas também ambiental (Dramstad et al.,1996; Forman, 2004 apud SOUSA et 

al.,2009). A delimitação de áreas prioritárias para conservação ou restauração pode ser 

aprimorada com a inclusão dos conhecimentos sobre os efeitos das estradas (SOUSA et al., 

2009). 

Para o estudo do sistema viário, as estradas foram subdivididas em 3 categorias 

(estradas asfaltadas, estradas municipais e estradas rurais): 

• Estradas asfaltadas: são as rodovias Federais e Estaduais asfaltadas;  

• Estradas municipais: são as estradas que ligam municípios a bairros rurais, 

chacreamentos ou a outros municípios, sendo geralmente estradas de terra;  

• Estradas rurais: são ramificações das estradas municipais ou asfaltadas e que 

tem a função de ligar as sedes das propriedades rurais à via que dá acesso ao 

município. As estradas rurais também são de terra e normalmente mais estreitas 

que as estradas municipais. 

• As edificações rurais: representam as sedes de propriedade rurais, chácaras, 

pousadas e outras edificações localizadas na zona rural.  

 As estradas não asfaltadas constituem a soma das estradas rurais e estradas 

municipais e as estradas totais constituem a totalização das estradas rurais, estradas 

municipais e estradas asfaltadas. 

O fluxograma da Figura 10.1 apresenta as atividades desenvolvidas no levantamento 

e análise do sistema viário na área de estudo.  
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Figura 10. 1 - Fluxograma com as principais atividades desenvolvidas. 

 

 Neste trabalho utilizaram-se imagens de satélite ALOS 2009, fusionadas, com 

resolução espacial de 2,5m. As vias foram digitalizadas utilizando-se do software AutoCAD® 

Map 2010. Esse procedimento foi realizado para obter dados quantitativos, como a extensão 

das vias (km) e área (km2) do município, das macrounidades e das unidades ambientais. 

Com isto foi possível calcular a densidade de estradas para cada um destes 

compartimentos. 

Os cálculos das densidades das estradas pavimentadas, estradas municipais, 

estradas rurais, estradas não pavimentadas e estradas totais foram realizados, dividindo-se 

a extensão das vias (km) pela área do compartimento (município, macrounidade ou unidade 

ambiental). Todos estes dados foram inseridos no sistema de informações geográficas 

(Figura 10.2). 

 As classes representadas nos mapas foram definidas utilizando-se de critério 

estatístico disponível no ArcGIS® 10 (desvio padrão), o que permitiu a definição de três 

classes de ocorrências, denominadas: Baixa, Média e Alta. O objetivo desta classificação foi 

discriminar os compartimentos que se destacam tanto no aspecto positivo quanto negativo.  
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Figura 10. 2 - Imagem ilustrativa do sistema viário no sistema de informações geográficas (SIG). 

 

O estudo do sistema viário envolveu, também, uma análise temporal, comparando a 

infraestrutura viária atual com a que existia no final da década de sessenta / início da 

década de setenta, extraída das cartas do IBGE (escala 1:50.000), que foram elaboradas 

nessa época. Além do sistema viário, avaliaram-se, também, mudanças no número de 

edificações rurais no mesmo período. A pesquisa envolveu as etapas representadas no 

fluxograma da Figura 10.3. 

 

Base de dados 
georreferenciados

Digitalização das 
estradas asfaltadas e 

edificações rurais
Análise dos dados 

espaciais

Análise comparativa 
entre dados datados 

de 1970 e 2009

 
Figura 10. 3 - Fluxograma das atividades desenvolvidas na análise temporal do sistema viário. 

 

Além de constituir um importante atributo na análise socioeconômica da bacia, o 

sistema viário tem também uma importância considerável na análise das alterações 

ambientais do meio físico e no processo de degradação ambiental.  
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11. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diagnóstico do uso dos recursos hídricos 
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 A bacia do Médio Rio Grande, apesar de ainda não estar sofrendo com a escassez 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, vivencia a cada dia o mau uso destes 

recursos, algumas vezes por falta de informações quanto ao uso racional por parte dos 

usuários, outras por uso predatório e irresponsável. Conhecer o usuário e, mais do que isto, 

ter a oportunidade de orientá-lo para o bom trato dos corpos d’água, constituiu uma 

importante tarefa deste projeto.  

O trabalho, no âmbito do diagnóstico dos usuários dos recursos hídricos, envolveu 

um profundo estudo das intervenções efetivadas nos corpos d’água, em especial no que se 

refere às captações superficiais e subterrâneas. Foram levantados os usuários considerados 

de médio e grande portes e cadastrados um total de 1607 pontos de uso dos recursos 

hídricos.  

 Na efetivação da pesquisa realizou-se um extensivo trabalho de campo, com visitas 

aos empreendimentos e agropecuaristas, ocasião onde os pesquisadores do projeto tiveram 

a oportunidade de dialogar com os usuários e orientá-los quanto aos aspectos legais e uso 

racional da água. O desenvolvimento desta atividade agregou valor ao projeto no papel de 

agente que contribui para o processo de educação ambiental na região.   

A metodologia adotada para a realização deste trabalho envolveu as seguintes 

etapas: análise dos dados disponibilizados pelo IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas); análise dos dados do SIAM (Sistema Integrado de Informações Ambientais); análise 

dos dados disponibilizados por outras fontes; sensoriamento remoto; levantamento de 

campo; alimentação da base de dados georreferenciada e análise geral dos dados.   

 

 

11.1. Análise dos dados disponibilizados pelo IGAM 
 

O IGAM realizou, durante os anos de 2008 e 2009, uma campanha para o 

cadastramento dos produtores rurais, usuários de recursos hídricos no estado de Minas 

Gerais. Este cadastramento, apesar de obrigatório, não demandou grande acuidade 

informativa, uma vez que o formulário de cadastramento podia ser preenchido pelo próprio 

usuário, sem a necessidade de suporte técnico e, também, não foi obrigatório o envio das 

coordenadas do ponto de captação do recurso hídrico, o que dificultou a sua inserção em 

uma base georreferenciada. Na bacia hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio 

Grande foram cadastrados 10.093 pontos de captação, quase todos sem as suas devidas 

coordenadas geográficas. 

Os dados deste cadastro foram disponibilizados pelo IGAM e, nesta fase do projeto, 

foram avaliados e, por meio de um processo de triagem, alguns dados foram selecionados 
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para checagem das informações em campo e registro das coordenadas. As ações 

envolveram: seleção dos pontos de captação mais relevantes; definição de informações 

adicionais para levantamento no campo; localização dos empreendimentos e traçado do 

roteiro de visitas. 

a) Seleção dos pontos de captação mais relevantes: o critério para a seleção dos pontos de 

captação visitados foi estabelecido tomando-se por base a DN CERH-MG nº 9, de 16 de 

junho de 2004, que estabelece critérios para captações de uso insignificante. Foram 

selecionados para visitas de campo os usuários que possuíam captação considerada 

significante. 

b) Definição de informações adicionais para o levantamento no campo: alguns dados 

importantes para caracterizar os recursos hídricos na propriedade rural, bem como o seu 

uso, não foram solicitados no formulário de cadastramento e, portanto, não se encontravam 

disponíveis. Diante disso, dados adicionais foram incluídos em uma planilha elaborada para 

o levantamento de campo. 

c) Localização dos empreendimentos e traçado do roteiro de visitas: este foi o momento 

mais trabalhoso desta etapa, uma vez que as informações disponibilizadas não 

apresentavam coordenadas geográficas dos pontos de captação e dos respectivos 

produtores cadastrados. Para a localização dos produtores foi necessária uma pesquisa em 

cada município com entidades e pessoas que pudessem oferecer informações sobre como 

localizar os produtores selecionados para visita de campo. Para auxiliar na identificação e 

preparação dos roteiros de visita foram utilizadas as imagens de satélite ALOS, de 2009, 

com resolução espacial de 2,5 x 2,5m.  

 

11.2. Análise dos dados disponibilizados pelo SIAM 
 

Nesta fonte de informação foram coletados os dados referentes aos processos de 

outorga existentes na área de estudo. Os dados coletados foram os seguintes: município; 

coordenadas geográficas; empreendedor; empreendimento; CNPJ do empreendimento ou 

CPF do empreendedor; situação do processo; curso de água; uso do recurso hídrico; vazão 

e tipo de outorga. Foram coletados os dados disponibilizados até o mês de março de 2011. 

 

11.3. Análise dos dados disponibilizados em outras fontes 
 

Dos dados coletados em outras fontes, o mais útil foi o da companhia energética, 

que disponibilizou uma listagem com os maiores consumidores de energia elétrica (consumo 
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acima de 3000 kWh/Mês) na abrangência da bacia (GD7). Entende-se que os grandes 

consumidores de energia são potenciais usuários significantes do recurso hídrico. 

Para melhor eficácia no uso destes dados, foi realizada uma seleção dos usuários 

que possuíam maior potencial. Ressalta-se, entretanto, que alguns, apesar de grandes 

consumidores de energia, podem não ser necessariamente, grandes consumidores de 

recursos hídricos, como é o caso dos empreendimentos do terceiro setor localizados em 

área urbana. 

 

11.4. Sensoriamento Remoto 
 

 Envolveu a interpretação e processamento de imagens de satélite ALOS, de 2009, 

com resolução espacial de 2,5 x 2,5, com o auxílio do software AutoCAD® Map 2010, do 

software ENVI 4.8® e do SIG ArcGIS® 10. Houve a identificação e a localização dos 

principais usuários dos recursos hídricos nos municípios, considerando-se no levantamento 

os empreendimentos com grande área construída e estrutura de irrigação, como pivô central 

(Figura 11.4.1). 

 

        
                                      (A)                                                              (B) 
Figura 11.4. 1 - Empreendimento com grande área construída (A) e um empreendimento com 
estrutura de irrigação - Pivô central (B). 

 

11.5. Levantamento de Campo 
 

Após a identificação dos principais usuários, descrita nos itens anteriores, iniciou-se 

o levantamento de campo que incluiu o trabalho de orientação aos usuários e a verificação 

in loco das características de captação e/ou despejo nos recursos hídricos.  
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As atividades do levantamento de campo foram previamente programadas, 

utilizando-se de uma planilha sistematizada para a coleta dos dados. Esta planilha envolve, 

dentre outras, as seguintes informações: coordenadas UTM; nome do empreendimento; 

CNPJ; tipologia; nome do responsável; CPF; endereço; número de captações; consumo 

estimado; tipo de captação e despejo de efluentes (corpo receptor). A planilha completa é 

apresentada na Figura 11.6.1. 

 

11.6. Alimentação do banco de dados 
 

 A base de dados é suportada por um sistema SIG (Sistema de Informações 

Geográficas), ArcGIS® 10 da ESRI, que permite o acesso rápido às informações gerais dos 

usuários dos recursos hídricos. Os dados foram preparados em uma planilha no software 

Excel e posteriormente acoplados ao SIG. Esta base é composta por imagens de satélite 

ALOS do ano de 2009, com resolução espacial de 2,5 x 2,5m, com a delimitação dos 

municípios e rede hidrográfica. A Figura 11.6.2 mostra o exemplo de um usuário constante 

na base de dados.  
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Figura 11.6. 1 - Planilha de campo utilizada no diagnóstico dos usuários de recursos hídricos. 
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Figura 11.6. 2 - Exemplificação de um empreendimento constante na base de dados. 
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11.7. Análise geral do uso dos recursos hídricos  
 

Considerando o SIAM como um sistema integrado de informações ambientais que 

armazena os processos ambientais dos empreendimentos localizados no Estado de Minas 

Gerais, dentre eles, os processos de outorga, entende-se que todos os registros que estão 

cadastrados naquele banco, são regularizados, em fase de regularização ou, na pior 

situação, tiveram os seus processos indeferidos. Os pontos de uso dos recursos hídricos de 

empreendimentos que foram detectados nos dados disponibilizados por outras fontes e por 

sensoriamento remoto que foram visitados e não constaram nos registros do SIAM, foram 

considerados como não regularizados, obviamente considerando-se a data final da 

realização da pesquisa no SIAM. Na área de estudo, foram levantados 898 

empreendimentos e 1607 pontos de uso dos recursos hídricos, dos quais, 430 

empreendimentos e 719 pontos de usos dos recursos hídricos não estão regularizados. 

 As análises foram realizadas considerando-se as formas de captação (surgência; 

poço tubular; cisterna e poço manual; captação direta em corpo d’água; barramento; dentre 

outros) e os usos (dessedentação de animais; consumo humano; consumo industrial; 

irrigação; geração de energia; abastecimento público; dentre outros). Os estudos foram 

realizados por município, por macrounidade e por unidade ambiental. 

 

11.8.   Análise por município, macrounidade e unidade 

ambiental  
 
 Nesta análise foram consideradas as captações subterrâneas e superficiais, 

regularizadas e não regularizadas. Os dados foram organizados, tabulados, processados e 

analisados em um Sistema de Informações Geográficas (ArcGIS® 10) de forma a permitir 

comparações, quantificações e correlações que foram utilizadas na elaboração dos mapas. 

Preparou-se um sistema informatizado (Figura 11.8.1), composto de uma base de 

dados georreferenciada onde foram integrados os dados referentes ao uso dos recursos 

hídricos dos municípios, macrounidades e unidades ambientais. Para realizar a classificação 

das 1607 unidades ambientais, levou-se em consideração a divisão de ordens hierárquicas 

da bacia, por unidades ambientais (Tabela 11.8.1). 

As classes foram definidas utilizando-se um critério estatístico envolvendo o método 

do desvio padrão (Standard Deviation), pois o mesmo destaca os municípios, 

macrounidades ambientais e unidades ambientais anômalos em relação aos atributos 

analisados. Desta forma, foram constituídos os limites entre três classes: Sem Relevância, 
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Mediamente Relevante e Relevante. Partindo-se deste princípio, nas Tabelas 11.8.2, 

11.8.3 e 11.8.4, encontra-se o número de ocorrências para a classificação.  

 

 
Figura 11.8. 1 - Imagem ilustrativa do sistema de informações geográficas (SIG). 

 

 
Tabela 11.8. 1 - Quantidade de UA’s analisadas de acordo com cada ordem hierárquica. 

Ordem hierárquica Quantidade de Unidades Ambientais

1° Ordem 572
2° Ordem 580
3° Ordem 261
4° Ordem 194

Total 1607  
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Tabela 11.8. 2 - Classificação quanto ao número de ocorrência dos aspectos por municípios. 

ASPECTOS CLASSES VALORES

Sem Relevância 0 – 34
Mediamente Relevante 35 – 161

Relevante 162 – 181
Sem Relevância 0 – 11

Mediamente Relevante 12 – 96
Relevante 97 – 128

Sem Relevância 0 – 20
Mediamente Relevante 21 – 102

Relevante 103 – 108
Sem Relevância 0 – 15

Mediamente Relevante 16 – 44
Relevante 45 – 53

Sem Relevância 0 – 10
Mediamente Relevante 11 – 36

Relevante 37 – 41
Sem Relevância 0 – 1

Mediamente Relevante 2 – 11
Relevante 12 – 17

Classificação quanto ao número de ocorrências em cada aspecto

Captação subterrânea total

Captação subterrânea regularizada

Captação subterrânea não 
regularizada

Captação superficial total

Captação superficial regularizada

Captação superficial não 
regularizada

M
U

N
IC

ÍP
IO

S

 
 

Tabela 11.8. 3 - Classificação quanto ao número de ocorrência dos aspectos por macrounidades 
ambientais. 

ASPECTOS CLASSES VALORES

Sem Relevância 0 – 40
Mediamente Relevante 41 – 363

Relevante 364 – 399
Sem Relevância 0 – 17

Mediamente Relevante 18 – 125
Relevante 126 – 133

Sem Relevância 0 – 22
Mediamente Relevante 23 – 240

Relevante 241 – 266
Sem Relevância 0 – 14

Mediamente Relevante 15 – 118
Relevante 119 – 130

Sem Relevância 0 – 10
Mediamente Relevante 11 – 76

Relevante 77 – 84
Sem Relevância 0 – 4

Mediamente Relevante 5 – 41

Relevante 42 – 46

Classificação quanto ao número de ocorrências em cada aspecto

Captação subterrânea total

Captação subterrânea regularizada

Captação subterrânea não 
regularizada

Captação superficial total

Captação superficial regularizada

Captação superficial não 
regularizada

M
AC

RO
U

N
ID

AD
ES

 A
M

BI
EN

TA
IS
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Tabela 11.8. 4 - Classificação quanto ao número de ocorrência dos aspectos por unidades 
ambientais. 

VALORES VALORES VALORES VALORES

1° Ordem 2° Ordem 3° Ordem 4° Ordem

Sem Relevância 0 – 1 0 0 0 – 2
Mediamente Relevante 2 – 5 1 – 2 1 – 8 3 – 28

Relevante 6 – 15 3 – 8 9 – 12 29 – 63
Sem Relevância 0 – 1 0 0 0 – 4

Mediamente Relevante 2 – 4 1 1 – 3 5 – 14
Relevante 5 – 15 2 – 8 4 – 6 15 – 30

Sem Relevância 0 0 0 – 2 0 – 1
Mediamente Relevante 1 1 3 – 4 2 – 18

Relevante 2 – 4 2 – 3 5 – 9 19 – 33
Sem Relevância 0 0 0 – 1 0 – 1

Mediamente Relevante 1 1 2 2 – 8
Relevante 2 – 4 2 – 5 3 – 7 9 – 16

Sem Relevância 0 0 0 – 1 0 – 1
Mediamente Relevante 1 1 2 2 – 8

Relevante 2 – 4 2 – 5 3 – 5 9 – 11
Sem Relevância 0 0 0 0

Mediamente Relevante 1 0 1 1 – 5
Relevante 2 1 2 6 – 8

U
N

ID
AD

ES
 A

M
BI

EN
TA

IS

Classificação quanto ao número de ocorrências em cada aspecto

ASPECTOS CLASSES

Captação subterrânea total

Captação subterrânea regularizada

Captação subterrânea não 
regularizada

Captação superficial

Captação superficial regularizada

Captação superficial não 
regularizada
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12. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Percepção ambiental 
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 A percepção ambiental é um importante instrumento no planejamento ambiental. De 

acordo com Santos (2004), o planejamento ambiental de uma região só será efetivo se 

houver a participação pública em seu processo. Análises temáticas, indicadores e 

zoneamentos são aparatos técnicos que auxiliam o entendimento de fenômenos no 

ambiente, mas não podem ser considerados únicos na tomada de decisão, excluindo-se a 

percepção dos usuários de recursos naturais. 

Somente por meio de um estudo de percepção ambiental pode-se compreender as 

inter-relações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, satisfações e 

insatisfações, julgamentos e condutas (Palma, 2005). Cada indivíduo percebe, reage e 

responde de maneira particular às ações sobre o meio.  

O estudo de percepção ambiental dos moradores dos municípios que compõem a 

bacia do Médio Rio Grande foi realizado com base em pesquisa exploratória, por meio de 

aplicação de questionários. Os propósitos específicos foram os seguintes: 

• Avaliar o nível de consciência ambiental dos moradores;  

• Avaliar o nível de conhecimento sobre os problemas ambientais dos municípios;  

• Avaliar o nível de informação com relação à atuação do comitê de bacia; 

• Avaliar a credibilidade do Projeto Grande Minas e de seus parceiros perante a 

comunidade; 

  A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários individuais aos 

moradores dos municípios constituintes da área de abrangência da bacia em estudo e tem 

caráter apenas informativo, procurando-se uma boa distribuição da amostra dentre os 22 

municípios, porém sem nenhum rigor estatístico.  A sistemática de trabalho envolveu o 

desenvolvimento e elaboração dos questionários; levantamento de campo; tabulação, 

análise e a avaliação dos dados e produção dos dados conclusivos. A Figura 12.1 ilustra as 

etapas desenvolvidas no trabalho. 
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Figura 12. 1 - Fluxograma das principais atividades desenvolvidas. 

 

12.1. Desenvolvimento e elaboração do questionário 
 

O questionário foi constituído de 15 perguntas de múltipla escolha em caráter 

alternativo de maneira que os entrevistados pudessem respondê-las de maneira fácil, rápida 

e interativa (Figura 12.1.1). As seis primeiras questões do questionário referem-se ao 

enquadramento social do entrevistado, envolvendo: sexo, idade, escolaridade, local de 

trabalho, renda familiar e local onde reside. As outras questões identificam a percepção dos 

moradores sobre a qualidade e problemas ambientais enfrentados pelo município, além de 

outros aspectos relacionados ao nível de informação sobre o comitê de bacia e sobre o 

Projeto Grande Minas - União pelas Águas. 
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Figura 12.1. 1- Questionário aplicado no Estudo de Percepção Ambiental. 
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Figura 12.1. 2-Questionário aplicado no Estudo de Percepção Ambiental (continuação). 

 
 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-123- 

 

12.2. Levantamento de Campo 
 

O levantamento de campo foi realizado por meio de aplicação do questionário em 

todos os 22 municípios. Os entrevistados eram abordados nas ruas, escolas, comércio ou 

em suas próprias residências na zona urbana e rural, além dos participantes das reuniões 

itinerantes do comitê de bacia, que são realizadas mensalmente. A aplicação dos 

questionários contou com a colaboração dos estagiários do Projeto Grande Minas – União 

pelas Águas. 

Foi aplicado um total de 2704 questionários nos 22 municípios constituintes da bacia. 

Apesar do estudo não estar fundamentado em um rigor estatístico, procurou-se estabelecer 

uma proporcionalidade de entrevistas com relação à população dos municípios (Tabela 

12.2.1). A pesquisa ocorreu no período entre 2010 e 2012. Na aplicação dos questionários 

atentou-se, também, pela proporcionalidade com relação aos seguintes aspectos: sexo 

(Tabela 12.2.2); faixa etária (Tabela 12.2.3); nível de escolaridade (Tabela 12.2.4) e classe 

social (Tabela 12.2.5). 

 
Tabela 12.2. 1 - Número de questionários aplicados por município. 

Municípios Nº de Questionários Aplicados

Alpinópolis 74
Bom Jesus da Penha 70
Capetinga 61
Cássia 122
Claraval 33
Delfinópolis 75
Fortaleza de Minas 54
Ibiraci 124
Itamogi 72
Itaú de Minas 112
Jacuí 75
Monte Santo de Minas 81
Nova Resende 106
Passos 514
Pratápolis 87
Sacramento 183
São João Batista do Glória 68
São José da Barra 88
São Pedro da União 68
São Roque de Minas 104
São Sebastião do Paraíso 469
São Tomas de Aquino 64

TOTAL 2704  
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Tabela 12.2. 2 - Caracterização da amostra por sexo. 

Sexo Nº de questionários aplicados

Masculino 1113
Feminino 1573

N.R.* 18  
(*) Não Respondeu. 

 
Tabela 12.2. 3 - Caracterização da amostra por faixa etária. 

Faixa etária Nº de questionários aplicados

Menos de 18 anos 703
19 a 35 anos 1288
36 a 50 anos 494

Mais de 51 anos 198

N.R.* 21  
(*) Não Respondeu. 

 
Tabela 12.2. 4 - Caracterização da amostra por escolaridade. 

 

Escolaridade Nº de questionários aplicados

Sem escolaridade 26
Ensino Fundamental 273

Ensino Médio 1451
Superior 879

N.R.* 75  
(*) Não Respondeu. 

 
Tabela 12.2. 5 - Caracterização da amostra por renda familiar. 

 

Renda Familiar Nº de questionários aplicados

Sem renda 48
Até 1 salário 362
 2 a 5 salários 1459

 5 a 10 salários 278
Mais de 10 salários 105

Não quero responder 396

N. R.* 56  
(*) Não Respondeu. 

 

 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-125- 

 

12.3. Tabulação dos dados 
 

As informações contidas nos questionários foram digitalizadas e processadas 

utilizando o software Excel, divididas em planilhas individuais, por município e ao final uma 

planilha contendo os dados gerais.  

A tabulação dos 2704 questionários foi realizada em planilhas por indivíduo 

utilizando-se de códigos alfanuméricos (Tabela 12.3.1), onde cada código refere-se a uma 

das alternativas oferecidas. E também em uma planilha com os dados processados (Tabela 

12.3.2), com a contabilização das informações contidas nas planilhas individuais. 

 
Tabela 12.3. 1 - Exemplificação da planilha por indivíduo (a tabela apresenta apenas uma parte da 
planilha). 

CÓDIGO SEXO IDADE ESCOLARIDADE
ONDE VOCE 
TRABALHA?

RENDA 
FAMILIAR?

COMO É A SEPARAÇAO 
DO LIXO EM SUA CASA?

QUANTO TEMPO VOCÊ 
DEMORA NO CHUVEIRO?

QUANTAS VEZES POR SEMANA VC 
UTILIZA O ESGUICHO (MANGUEIRA) PARA 
LAVAR A CALÇADA E/OU ÁREA EXTERNA 

DE SUA CASA?

1 1 3 2 5 3 * 2 5
2 * 1 1 1 2 * 1 *
3 1 2 4 6 6 3 3 5
4 2 2 4 4 3 3 2 4
5 2 2 3 4 3 3 3 1
6 1 2 4 6 6 3 2 1
7 1 2 4 4 3 3 2 4
8 1 3 4 6 5 1 2 1
9 1 2 3 2 4 1 2 1

10 2 2 4 7 4 1 4 2
11 2 2 4 7 3 3 2 3
12 2 3 4 9 2 3 4 1
13 2 3 4 1 3 1 3 1
14 2 2 4 1 4 3 3 1
15 1 2 4 7 3 3 2 1  

Tabela 12.3. 2 - Exemplificação da planilha de dados processados (a tabela apresenta apenas uma 
parte da planilha). 

Masculino Feminino Não Respondeu Total
1113 1573 18 2704

< 18 anos 19 a 35 anos 36 a 50 anos > 51 anos Não Respondeu Total
703 1288 494 198 21 2704

Sem Escolaridade 1º Grau 2ºGrau Superior Não Respondeu Total
26 273 1451 879 75 2704

Órgão Público Indústria Instituição de Ensino Comércio Atividade Rural Autônomo
662 118 90 763 142 87

Sem renda Até 1 salário De 2 a 5 salários De 5 a 10 salários Mais de 10 salários Não quero responder 
48 362 1459 278 105 396

Alpinópolis Bom Jesus da Penha Capetinga Cássia Claraval Delfinópolis
74 70 61 122 33 75

Recicláveis/Orgânicos
Recicláveis/Orgânicos

/Rejeito 
Não separa Não Respondeu Total

1088 526 1049 41 2704
Menos de 3 min. 3 a 8 min. 8 a 15 min. Mais de 15 min. Não Respondeu Total

78 1092 1127 389 18 2704
Uma Vez Duas ou três vezes Mais de três vezes Raramente uso Não uso Não Respondeu 

1168 492 115 534 377 18

Pelos menos uma Muitas
Não é uma 

prioridade na minha 
vida plantar árores

Não Respondeu Total

813 1540 319 32 2704

Município Residente
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tiv
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Separação de Lixo
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Sexo
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Renda Familiar
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12.4. Análises dos dados 
 

 As análises foram realizadas com auxílio do software Excel e do SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) ArcGIS® 10. Para fins de sistematização, as questões foram 

agrupadas em cinco temas previamente determinados, facilitando, assim, as análises 

conclusivas. Os temas são: 

•    Caracterização da Amostra: constituída entre as questões de 1 a 6; 

•    Responsabilidade Ambiental (atividades ambientalmente corretas): 

constituída pelas questões de 7 a 10 e a questão 13; 

•    Aspectos Ambientais Relevantes: constituída pelas questões 11 e 12; 

•    Nível de informação com relação à atuação do comitê: questão 14; 

•    Credibilidade do Projeto Grande Minas: questão 15. 

    
Para o estudo quanto à responsabilidade ambiental realizou-se análise conjunta das 

atividades ambientalmente corretas desempenhadas pelos moradores. As atividades 

consideradas ambientalmente corretas que foram avaliadas são a forma de separação do 

lixo domiciliar; tempo gasto no banho; quantidades de vezes na semana se utiliza o 

esguicho (mangueira) na higienização de área externa e/ou calçada; de que forma contribui-

se com a preservação ambiental. As alternativas fornecidas foram agrupadas em três 

classes: Positivo (verde), Negativo (vermelho) e Neutro (amarelo) (Tabela 12.4.1). 

 
Tabela 12.4. 1 - Classificação das atividades ambientalmente corretas. 

Menos de 3 min. 3 a 8 min.

Positivo Positivo

Uma Vez Duas ou três vezes Mais de três vezes Raramente uso

Neutro Negativo Negativo Positivo

Participar ativamente de 
algum conselho ou 

comitê ( Ex: Comitê de 
Bacia, Fórum do lixo e 
Cidadania, CODEMA, 

etc.)

Implantando um 
programa de educação 
ambiental em escola do 

município.

Denunciando, ao 
Ministério Público ou 
Polícia Ambiental, os 

danos ambientais que 
ocorrem no município.

Apoiando causas sócio-
ambientais ( Ex: criação de 

um parque ecológico no 
município, apoio aos 

catadores de materiais 
recicláveis; etc.)

Apenas não sendo 
responsável e/ou 

conivente com ações 
que degradem o meio 

ambiente.

Penso que, sozinho, não 
posso fazer nada para 

contribuir com a 
preservação ambiental.

Positivo Positivo Positivo Neutro Neutro Negativo

Neutro Positivo Negativo

De que forma você se sentiria a vontade para dar sua contribuição ambiental?

Positivo

Positivo

Pelos menos uma Muitas Não é uma prioridade na minha vida plantar 
á

Quantas árvores você pretende plantar durante a vida?

Negativo

Quanto tempo você demora no chuveiro?

Quantas vezes por semana você utiliza o esguicho (mangueira) para limpeza externa da casa?
Não uso

8 a 15 min. Mais de 15 min.

NegativoNeutro

Positivo

Abordagens
Como é a separação do lixo em sua casa?

Não separaRecicláveis/Orgânicos/Rejeito Recicláveis/Orgânicos

 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-127- 

 

Em seguida realizou-se a análise agrupada das 5 questões. Nesta etapa, foi utilizada 

a função Se junto à função E do software Excel, com intuito de obter as análises para cada 

questionário. Os critérios utilizados estão inseridos na Tabela 12.4.2: 

 
Tabela 12.4. 2 - Critérios adotados para análise conjunta. 

 

Classificações Critérios

Nº de positivos ≥ a 4
Nº de positivos ≥ a 3 e nº de negativos igual a 0 
Nº de positivos igual a 2 e nº de neutros igual a 3
Nº de negativos ≥ a 3
Nº de negativos igual a 2 e nº de neutros igual a 3
Nº de negativos igual a 2, nº de neutros igual a 2 e nº de positivos
igual a 1
Nº de negativos e positivos igual a 2 e nº de neutros igual a 1

Neutro  Demais situações

Positivo

Negativo

 
 

 Após as análises dos questionários individuais, foi efetivado o estudo em nível de 

município. Os critérios utilizados estão apresentados na Tabela 12.4.3. Por fim elaborou-se 

a Carta de Responsabilidade Ambiental utilizando o ArcGIS® 10, com base na classificação 

obtida para os municípios. 

 
Tabela 12.4. 3 - Critérios adotados para a qualificação por municípios. 

Classificações (municípios) Critérios

Positivo  % Positivo > que os % Negativo e Neutro
Negativo % Negativo for > que o % Positivo
Neutro % Neutro for > que os % Negativo e Positivo  
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13. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diagnóstico da gestão ambiental nos 

municípios 
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Os municípios, enquanto espaços onde os fatores socioeconômicos estabelecem 

ritmos diferentes de exploração dos recursos naturais, são locais favoráveis para a 

proliferação dos problemas ambientais e, portanto, devem promover, em primeira instância, 

práticas que conduzam ao controle ambiental e ao desenvolvimento sustentável.   

Neste contexto, indicadores de qualidade da gestão ambiental, conforme traçados 

por Carvalho (2005), foram propostos neste trabalho com o objetivo de se estabelecer um 

panorama regional da aplicação de Políticas Públicas no contexto dos meios econômico, 

social e ambiental. Procurou-se realizar um levantamento da qualidade da aplicação das 

políticas públicas ambientais, por meio de indicadores de gestão, nos vinte e dois municípios 

pertencentes à bacia do Médio Rio Grande. 

A metodologia adotada envolveu a análise de instrumentos legais de gestão, 

instrumentos internos de gestão e instrumentos participativos de gestão (Figura 13.1). Os 

dados foram levantados por meio de visitas em campo, nas 22 prefeituras dos municípios 

que compõem a área de estudo e, posteriormente, os dados foram analisados e 

processados de forma a compor o banco de dados do projeto de zoneamento ambiental. Os 

produtos finais interpretados foram apresentados em forma de produtos cartográficos. Toda 

a coleta de dados foi feita entre os meses de março e julho de 2012.  

 

 
Figura 13. 1 - Fluxograma com as principais atividades desenvolvidas. 
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13.1. Estabelecimento dos Indicadores 
 

Para se estabelecer os indicadores da qualidade da gestão ambiental nos 22 

municípios pertencentes à área de estudo, seguiu-se o modelo proposto por Toledo (2005) e 

abordou-se a integração de instrumentos legais que podem influenciar a gestão ambiental 

municipal.  O primeiro grupo de indicadores foi estabelecido com o objetivo de interligar a 

execução de ações diretas e indiretas que podem influenciar o gerenciamento dos recursos 

naturais, sociais e econômicos, sempre considerando as ações que devem estar em vigor 

devido a qualquer tipo de exigência legal, seja ela em esfera estadual, federal ou municipal. 

Esse primeiro grupo de indicadores foi denominado de Instrumentos Legais de Gestão 

(ILG). 

Os instrumentos selecionados foram separados em dois grupos: instrumentos legais 

com influencia indireta na gestão ambiental municipal e instrumentos legais com influência 

direta na gestão ambiental municipal. Eles podem ser visualizados através da Figura 13.1.1. 

 

 
Figura 13.1. 1 - Fluxograma com os instrumentos legais de gestão. 

 

O segundo grupo de indicadores teve o objetivo de avaliar de que maneira o poder 

público, os setores empresariais e a sociedade civil participam de questões relativas ao 

meio ambiente dentro da comunidade a que estão inseridos.  Este grupo inclui o Conselho 

de Meio Ambiente, que tem influência direta na gestão ambiental municipal e o Conselho de 

Habitação, que tem influência indireta nessa gestão. Esses instrumentos foram 

denominados Instrumentos Participativos de Gestão (Figura 13.1.2). 
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Figura 13.1. 2 - Fluxograma com os instrumentos participativos de gestão. 

 

O terceiro grupo de indicadores teve a função de avaliar o organograma municipal, a 

existência de cargos específicos para a área ambiental, a formação dos funcionários que 

ocupam estes cargos e a quantidade de pessoal que exerce funções relacionadas à área 

ambiental (Figura 13.1.3). Esses indicadores foram chamados de Instrumentos Internos de 

Gestão. 

 

 
Figura 13.1. 3 - Fluxograma com os Instrumentos Internos de Gestão. 

 

13.2. Coleta de dados 
 

As informações foram coletadas, em forma de entrevistas, por meio de visitas a cada 

um dos municípios. Todas as entrevistas foram realizadas com pessoal integrante do quadro 

de funcionários, preferencialmente o engenheiro responsável ou o secretário municipal que 

atua na área e, além disso, as informações foram verificadas por meio de consulta à 

documentação equivalente disponibilizada. 
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13.3. Inserção na base de dados 
 

 Todos os dados coletados foram reunidos e validados. Em seguida todas as 

informações foram processadas utilizando o software Excel.  As planilhas foram então 

reorganizadas em forma de tabelas.  Para que os dados fossem melhor visualizados foram 

elaborados produtos cartográficos, no ArcGIS® 10, para cada um dos instrumentos 

avaliados: Instrumentos Legais de Gestão, Instrumentos Internos de Gestão e Instrumentos 

Participativos de Gestão.  

 

13.4. Avaliação dos dados e classificação dos municípios 
 

Os municípios foram avaliados e classificados considerando os três instrumentos de 

avaliação: Instrumentos Legais de Gestão, Instrumentos Participativos de Gestão e 

Instrumentos Internos de Gestão. Os procedimentos adotados nas avaliações são 

apresentados nos subitens subsequentes. 

 
13.4.1. Instrumentos legais de gestão (ILG) 
 

Para a qualificação dos indicadores dos Instrumentos Legais de Gestão, 

apresentados na Tabela 13.4.1, foram determinados valores máximos atribuídos a 

existência de cada um dos sub-indicadores. No caso da existência do indicador, com 

exceção do Plano Diretor, a pontuação máxima atribuída foi de um ponto e zero ponto no 

caso da não existência desse instrumento na gestão municipal. O componente Plano Diretor 

foi avaliado isoladamente, conforme exposto nas tabelas 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4 e 13.4.5 

antes de compor a Tabela 13.4.1, responsável pela avaliação geral dos Instrumentos Legais 

de Gestão (ILG).  

Tabela 13.4. 1- Valores atribuídos aos sub-indicadores dos instrumentos legais de gestão. 

Instrumentos Legais de Gestão
Valor máximo atribuído a 

existência
Valor atribuído a não 

existência
Código de Obras 01 ponto 0
Código de Vigilância Sanitária 01 ponto 0
Código de Posturas 01 ponto 0
Lei de Parcelamento de Solo 01 ponto 0
Lei de Zoneamento 01 ponto 0
Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

01 ponto 0

Legislação de Área de Interesse Especial 01 ponto 0
Plano Diretor 06 pontos 0

TOTAL 13 pontos  -  
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 A Tabela 13.4.2 avalia componentes ocorrentes no plano diretor municipal. A Tabela 

13.4.3 avalia o atual estágio do plano diretor e a Tabela 13.4.4 o tempo em que está em 

vigor. A Tabela 13.4.5 avalia os profissionais e entidades envolvidas na elaboração do 

plano. 

 
Tabela 13.4. 2 - Avaliação de componentes do Plano Diretor. 

 

No plano diretor está incluso
Valor máximo atribuído a 

existência
Valor atribuído a não 

existência
Código de Obras 01 ponto 0
Código de Vigilância Sanitária 01 ponto 0
Lei de Parcelamento de Solo 01 ponto 0
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 01 ponto 0
Legislação de Área de Interesse Especial 01 ponto 0
Estudo de Impacto de Vizinhança 01 ponto 0

TOTAL 6 pontos -  
 
Tabela 13.4. 3 - Avaliação do atual estágio da execução do Plano Diretor.  

Possíveis situações em relação ao Plano Diretor Pontuação atribuída

Esta em vigor 3 pontos

O Plano Diretor está em vigor e o município está revendo 3 pontos
Foi encaminhado a câmara municipal para aprovação 2 pontos
Esta sendo elaborado 1 ponto

Está paralisado 0 pontos  
 
Tabela 13.4. 4 - Avaliação do tempo em que o plano diretor está em vigência.  

Possíveis situações de elaboração em relação ao 
Plano Diretor

Pontuação atribuída

Últimos seis  meses 1 pontos
< 01 anos 2 pontos
< 02 anos 2 pontos

Mais que 03 anos 2 pontos

Ainda não foi elaborado 0 pontos  
 

Tabela 13.4. 5 - Avaliação do pessoal e entidades envolvidas na elaboração do Plano Diretor. 

Pessoal envolvido na elaboração do Plano Diretor Pontuação atribuída

Funcionários Municipais 1 ponto
Empresa Terceirizada 1 ponto

Órgão do Governo Estadual/Federal 1 ponto
Outro 1 ponto
TOTAL 4 pontos  
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 A Figura 13.4.1 sintetiza a pontuação adotada para avaliar os instrumentos legais de 

gestão nos municípios da área estudada.  

 

 
Figura 13.4. 1 - Pontuação geral adotada para os Instrumentos Legais de Gestão (ILG). 

 

Considerando o exposto, o município que preencher o total máximo de 22 pontos, 

preenche 100% dos requisitos de ILG. Para fins de uma representação cartográfica dos 

resultados da avaliação, adotou-se que municípios com porcentagem <25%, pertencem à 

Classe 1, e não atendem aos requisitos estabelecidos. Valores entre 25% e 75%, pertencem 

à Classe 2 e atendem parcialmente os requisitos. Valores >75%, pertencem à Classe 3, e 

atendem satisfatoriamente os requisitos dos ILG.  

 

13.4.2. Instrumentos Participativos de Gestão (IPG) 
 

Para a qualificação dos indicadores relativos aos Instrumentos Participativos de 

Gestão foram definidos valores atribuídos à existência, composição e atuação dos 

conselhos de Meio Ambiente e de Habitação. No caso do Conselho de Meio Ambiente, 

esses valores variam de 0 a 5 pontos, conforme apresentado na Tabela 13.4.6.  

 
Tabela 13.4. 6 - Avaliação da existência, composição e forma de atuação do Conselho de Meio 
Ambiente. 

 

Existência de conselho de Meio Ambiente Pontuação atribuída

Existência 1 ponto
Paritário 1 ponto
Reuniões 1 ponto

Periodicidade 1 ponto
Fundo Específico 1 ponto

TOTAL 5 pontos  
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 Em relação ao Conselho de Habitação, a pontuação foi menor, já que o Conselho de 

Meio Ambiente influencia a gestão municipal de forma direta e o Conselho de Habitação de 

forma indireta. A pontuação atribuída a esse conselho variou de 0 a 2,5 pontos. A Tabela 

13.4.7 apresenta valores atribuídos à existência, composição e atuação do Conselho de 

Habitação. 

 
Tabela 13.4. 7 - Avaliação da existência, composição e forma de atuação do Conselho de Habitação. 

 

Existência e Execução do Conselho de Habitação Pontuação atribuída

Existência 1 ponto
Paritário 1 ponto
Reuniões 1  ponto

Periodícidade 1 ponto
Fundo Específico 1 ponto
Pontuação Total 5 pontos

Pontuação Válida 5/2 = 2,5 pontos  
 

 A Figura 13.4.2 sintetiza a pontuação adotada para avaliar os Instrumentos 

Participativos de Gestão nos municípios da área estudada. 

 

 
Figura 13.4. 2 - Pontuação geral adotada para os Instrumentos Participativos de Gestão (IPG). 

 

O município que preencher o total máximo de 7,5 pontos, automaticamente preenche 

100% dos requisitos de ILG. Para fins de uma representação cartográfica dos resultados da 

avaliação, adotou-se que municípios com porcentagem <25%, pertencem à Classe 1, e não 

atendem aos requisitos estabelecidos. Valores entre 25% e 75%, pertencem à Classe 2 e 

atendem  parcialmente os requisitos. Valores >75%, pertencem à Classe 3, e atendem 

satisfatoriamente os requisitos dos IPG.  

 

13.4.3. Instrumentos Internos de Gestão (IIG) 
 

Para a qualificação dos indicadores relativos aos Instrumentos Internos de Gestão 

foram definidos valores atribuídos à existência de Secretaria ou Departamento de Meio 
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Ambiente e da presença de algum cargo específico para a área ambiental no quadro de 

funcionários do município, conforme apresentado na Tabela 13.4.8. 

 
Tabela 13.4. 8 - Avaliação da existência de Organograma Ambiental nos Municípios. 

Existência de Organograma Ambiental nos Municípios Pontuação atribuída

Existência de Secretaria/Departamento de Meio Ambiente 1 ponto

Existência no quadro de funcionários de algum cargo específico para 
área ambiental

1 ponto

TOTAL 2 pontos  
 
 Outro fator avaliado foi a quantidade de cargos existentes para a área ambiental. A 

Tabela 13.4.9 apresenta os componentes que avaliam este indicador. 

 
Tabela 13.4. 9 - Número de cargos existentes na área ambiental nos municípios. 

Número de cargos existentes para a área ambiental no 
município 

Pontuação atribuída

Nenhum funcionário 0 pontos

Um funcionário 1 ponto

Dois funcionários 2 pontos

Três funcionários 3 pontos

Mais de três funcionários 4 pontos  
 

O terceiro fator avaliado tem relação com o grau de instrução da pessoa responsável 

pelo setor de meio ambiente. Pressupõe-se que quanto maior o grau de instrução, maior a 

eficácia em sua gestão. A pontuação atribuída a este fator pode variar de 0 a 1 ponto, 

conforme demonstra a Tabela 13.4.10. 

 
Tabela 13.4. 10 - Nível de instrução da pessoa responsável pelo setor de meio ambiente municipal. 

Nível de instrução do responsável pela área ambiental 
municipal 

Pontuação atribuída

Analfabeto 0 pontos
Possui 4ª Serie 0 pontos

Ensino Fundamental 0 pontos
Ensino médio 0 pontos

Técnico 0 pontos
Ensino Superior 1 ponto  

 

 A Figura 13.4.3 sintetiza a pontuação adotada para avaliar os Instrumentos Internos 

de Gestão nos municípios da área estudada. 
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Figura 13.4. 3 - Pontuação geral adotada para os Instrumentos Internos de Gestão (IIG). 

 

 O município que preencher o total máximo de 7 pontos, automaticamente preenche 

100% dos requisitos de IIG. Para fins de uma representação cartográfica dos resultados da 

avaliação, adotou-se que municípios com porcentagem <25%, pertencem à Classe 1, e não 

atendem aos requisitos estabelecidos. Valores entre 25% e 75%, pertencem à Classe 2 e 

atendem parcialmente os requisitos. Valores >75%, pertencem à Classe 3, e atendem 

satisfatoriamente os requisitos dos IPG.  
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 A análise climática das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio 

Rio Grande foi realizada considerando-se os seguintes aspectos: pluviosidade; temperatura 

e evapotranspiração.  

 A metodologia envolveu as seguintes etapas metodológicas (Figura 14.1): 

• A obtenção e análise de mensurações pontuais, incluindo: levantamento, 

processamento e regionalização de dados climatológicos pontuais. 

• Mensuração indireta regional e instantânea de parâmetros associados ao fluxo 

energético a partir de imagens de satélite por meio da aplicação do modelo SEBAL 

(Surface Energy Balance Algorithm for Land) conforme a proposta metodológica de 

Idaho (2002)). 

• Modelagem física da potencialidade regional e sazonal da intensidade e do período 

de duração da radiação. A modelagem em questão considera as formas de relevo 

(MDE) e a sua relação com o ângulo zenital ao longo do período analisado. 

 Os principais resultados obtidos a foram: mapas sazonais de pluviosidade, 

temperatura, evapotranspiração potencial, evapotranspiração horária e radiação global 

sazonal. 

 

Inventário de estações 
climatológicas

Levantamento de dados 
climatológicos

Estruturação do banco de 
dados

Processamento e análise de 
séries históricas

Regionalização de dados de 
pluviosidade e temperatura

Modelagem da radiação

Imagens TM
Landsat-5

Balanço energético da 
superfície - SEBAL

Mapas sazonais de 
pluviosidade

Mapas sazonais de 
temperatura

Modelos de radiação global
mensal e anual

Mapas instantâneos de: 
Albedo de superfície 

Temperatura de superfície 
Fluxo de calor no solo 

Evapotranspiração real horária

Mapas sazonais de 
evapotranspiração

Calibração 

Mapas sazonais de 
evapotranspiração potencial

*Demanda hídrica verde - item 4.3.3.1 e 4.3.3.4

Modelo Digital de Elevação

 

Figura 14. 1 - Fluxograma síntese das principais etapas metodológicas. 
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14.1. Inventário de estações climatológicas, levantamento de 
dados e estruturação do banco de dados 
 

 Nessa etapa efetuou-se o levantamento de dados de monitoramento e a 

caracterização de cada estação de monitoramento climático que já operaram e que estão 

operando na área de estudo e em suas adjacências. 

 O levantamento de dados incluiu as seguintes fontes de informações: 

• ANA – Agência Nacional de Águas; 

• INMET – Instituto Nacional de Meteorologia; 

• FCE – Furnas Centrais Elétricas; 

• COOXUPÉ – Cooperativa de Cafeicultores de Guaxupé; 

• COOPARAÍSO – Cooperativa de Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso; 

• Votorantim Cimentos – Unidade de Itaú de Minas. 

 

 As estações climatológicas foram identificadas e inseridas na base georreferenciada 

do projeto. Para a caracterização das estações climatológicas foram incluídas em uma 

planilha as seguintes informações: 

• Código da ANA;  

• Nome da estação; 

• Fonte de dados de monitoramento; 

• Situação – em operação (O) ou fora de operação (FO); 

• Operadora - Empresa ou órgão responsável pelo monitoramento; 

• Localização; 

• Tipologia dos dados de monitoramento; 

• Período de monitoramento e períodos com falhas no monitoramento. 

 

 Durante a estruturação do banco de dados climáticos, foram organizados três tipos 

de planilhas: primárias, secundárias e resumo, conforme descritas abaixo: 

• Planilhas primárias - Planilhas com dados básicos fornecidos pelas fontes de 

informação, sem nenhum tipo de processamento.  

• Planilhas secundárias com dados de pluviosidade - consistem em planilhas com 

os dados de monitoramento de pluviosidade total diária, com os seguintes 

processamentos: levantamento de períodos com falha no monitoramento; 

levantamento de períodos com eventos de pluviosidade considerados extremos; 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-141- 

 

cálculo de pluviosidade total, média e máxima por mês e por ano de 

monitoramento. 

• Planilhas secundárias com dados de temperatura - consistem em planilhas com 

dados de monitoramento de temperatura máxima, média e mínima diária, com os 

seguintes processamentos: levantamento de períodos com falha no 

monitoramento; cálculo da média das temperaturas máximas, mínimas e médias 

por mês e por ano.  

• Planilhas “resumo” - consistem em planilhas que contêm dados de uma variável 

"x" analisada, de todas as estações de monitoramento selecionadas para a 

análise em um intervalo "y" de tempo, já devidamente preparada para inserção 

no “Geodatabase” e disponibilização da informação para os gestores e usuários 

de recursos hídricos. 

 

14.2. Análise dos dados de postos de monitoramento 
climatológico 
 

14.2.1. Períodos de análise, critérios para descarte de períodos e estações de 
monitoramento climático 
 
 Para a elaboração de mapas climáticos, as séries de registros históricos de 

monitoramento devem retratar o comportamento climático da bacia. Para tanto se faz 

necessária a determinação dos intervalos de tempo a ser analisado e de um limite de falhas 

nos registros.  Além disso, é necessário um número mínimo de estações e uma boa 

distribuição espacial das mesmas. 

 Visando a elaboração dos modelos climatológicos, primeiramente foram 

estabelecidos critérios referentes aos períodos a serem analisados e períodos a serem 

considerados falhos. 

 Com relação aos dados de temperatura, considerou-se o período entre os anos de 

2000 e 2009. Já com relação aos dados de pluviosidade, os intervalos de tempo analisados 

foram os seguintes: 

• 1980 a 2009; 

• 1980 a 1989; 

• 1990 a 1999 e 

• 2000 a 2009. 
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 Como critérios de descarte de estações climáticas e de períodos de monitoramento, 

foram feitas as seguintes considerações: 

• As estações consideradas falhas, possuem "falhas mensais" no monitoramento 

superior a 30% dos meses analisados dentro do intervalo de tempo estabelecido 

para análise. 

• O mês considerado falho é aquele que possui mais de 20% de seus dias de 

monitoramento falhos. 

 Dessa forma, com os intervalos de tempo para as análises e critérios de descarte de 

estações climáticas estabelecidos, procedeu-se a seleção das estações climáticas cujas 

séries históricas deveriam ser analisadas. 

 

14.2.2. Análise de consistência e preenchimento de séries de pluviosidade e 
temperatura mensais e anuais 
 
 É comum a existência de falhas ou interrupções nos registros de monitoramento 

climatológico. Um requisito imprescindível para diversos estudos hidrológicos consiste no 

preenchimento de falhas de monitoramento. Assim, o preenchimento de falhas é necessário 

para que haja uma homogeneização das informações no período de análise. Devido à 

elevada variabilidade espacial e temporal da chuva, o preenchimento de períodos falhos é 

recomendado para séries históricas mensais ou anuais. 

 Dessa forma, para análise das séries históricas de pluviosidade total mensal e total 

anual e de temperatura média mensal e anual, procedeu-se com o preenchimento de 

períodos com falhas nos registros de monitoramento climatológico. 

 Para Tucci (2000), os métodos mais utilizados para o preenchimento de falhas são o 

método da ponderação regional, método de regressão linear e método de ponderação 

regional com base em regressões lineares. Neste estudo, tendo em vista a distribuição 

espacial (não uniforme) das estações climatológicas e as características das estações 

climatológicas, optou-se pelo método de ponderação regional com base em regressões 

lineares. 

 O método de preenchimento de falhas de ponderação regional com base em 

regressões lineares ou método de regressões lineares múltiplas consiste em uma 

combinação dos métodos de ponderação regional e de regressão linear. Nesse método são 

estabelecidas de regressões lineares entre o posto com dados a serem preenchidos e cada 

um dos postos vizinhos (no mínimo três). A partir de cada regressão linear, obtêm-se um 

coeficiente de correlação entre as séries históricas analisadas. E por fim, os coeficientes de 
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correlação entre cada posto vizinho e o posto com dados a serem preenchidos são 

utilizados como fatores de peso na determinação do valor final a ser preenchido. 

 Vale destacar que para a seleção dos postos de monitoramento pluviométrico 

utilizados no preenchimento de postos com falhas no monitoramento, foram levados em 

consideração os seguintes aspectos: 

• o coeficiente de correlação r² entre o posto a ser utilizado no preenchimento 

de falhas e o posto com dados a serem preenchidos deve ser igual ou 

superior a 0,7. 

• a proximidade entre as estações utilizadas no preenchimento de falhas e o 

posto com dados a serem preenchidos devem ser o mais próxima quanto 

possível. 

•  Com relação à diferença de altitude entre o posto com dados a serem 

preenchidos e os postos utilizados para o preenchimento de falhas, não deve 

haver uma grande amplitude altimétrica. 

 Após o preenchimento de falhas nas séries de registros climáticos, efetuou-se uma 

análise de consistência das mesmas com objetivo de encontrar possíveis erros nas séries 

mensais e anuais, tanto nos dados registrados, quanto nos dados obtidos a partir do 

preenchimento das séries. 

 Para avaliação da consistência das séries, efetuou-se basicamente a identificação de 

registros destoantes dos padrões regionais e sazonais. Os períodos nos quais se 

constataram inconsistências foram descartados e as falhas resultantes foram preenchidas a 

partir de procedimentos relativos a preenchimentos de falhas descritos acima. 

 

14.2.3. Variáveis de pluviosidade e temperatura analisadas 
 

 Após o preenchimento de falhas e a análise de consistência das séries históricas, os 

dados de temperatura e pluviosidade foram processados e analisados. Como resultados, 

foram geradas planilhas-sínteses para cada variável analisada e gráficos para sua devida 

interpretação. 

 Com relação à pluviosidade foram avaliadas, para os intervalos de tempo 

estabelecidos, as seguintes variáveis: 

• Altura pluviométrica total anual (média do período analisado); 

• Alturas pluviométricas totais mensais (média do período analisado); 

• Altura pluviométrica total do trimestre chuvoso (média do período analisado); 

• Altura pluviométrica total do trimestre seco (média do período analisado); 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-144- 

 

• Altura pluviométrica total dos meses mais úmidos, que coincidem com as estações 

de primavera e verão (média do período analisado) e 

• Altura pluviométrica total dos meses mais secos, que coincidem com as estações de 

outono inverno (média do período analisado). 

 Com relação à temperatura foram avaliadas, para os seguintes intervalos de tempo 

estabelecidos, as seguintes variáveis: 

• Temperatura média anual (média do período analisado); 

• Temperaturas médias mensais (média do período analisado); 

• Temperaturas mínimas médias anuais (média do período analisado); 

• Temperaturas mínimas médias mensais (média do período analisado); 

• Temperaturas máximas médias anuais (média do período analisado; 

• Temperaturas máximas médias mensais (média do período analisado). 

 

14.2.4. Análise de dados de chuvas intensas 
 
 A precipitação máxima é entendida como uma ocorrência extrema, com duração, 

distribuição temporal e espacial crítica para uma área ou bacia hidrográfica. Para a 

caracterização de chuvas intensas geralmente são utilizados dados de pluviógrafos. 

Contudo, na indisponibilidade desse tipo de dados pluviográficos, podem-se utilizar dados 

diários de precipitação. Nesse caso, aplica-se o processo de desagregação da chuva para 

diferentes períodos de duração a partir de relações entre lâminas de precipitação em 

diferentes períodos de duração.  

 Para a avaliação das chuvas intensas da área de estudo foram estruturadas séries 

com valores de precipitação máximos anuais com períodos de duração de 24 horas. A partir 

dessas séries foi aplicada a distribuição assintótica de extremos máximos (Gumbel) para 

períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 anos. Para obter valores de precipitação para 

períodos de duração de 1 hora, empregou-se o método de desagregação das chuvas 

intensas. Assim, obtiveram-se prováveis valores de chuva intensa com períodos de duração 

de 1 e 24 horas para períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 anos. 

  

14.2.5. Regionalização de dados de pluviosidade e temperatura 
 
 Um dos principais ramos da pesquisa em hidrologia e climatologia consiste, 

atualmente, na geração de mapas que possam subsidiar a implantação de projetos 

agrícolas e ambientais por meio de análise e interpolação espacial, retratando a distribuição 

espacial da variável (Ávila, 2009). 
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 Técnicas estatísticas que antigamente não eram aplicadas devido a grande 

dificuldade de complexos e numerosos cálculos, atualmente podem ser facilmente 

resolvidas por meio de recursos oferecidos pelas geotecnologias. 

 Dentre as técnicas utilizadas para a regionalização de grandezas climáticas, vale 

destacar os métodos de interpolação matemática: inverso do quadrado da distância (IDW), 

krigagem, co-krigagem, modelos de regressão. Cada método de interpolação tem suas 

vantagens e desvantagens. Dentre os métodos mais indicados para a regionalização 

climática pode-se destacar o método da co-krigagem, o qual permite que seja utilizada uma 

variável secundária densamente amostrada para auxiliar na regionalização da variável 

primária.  

 Marcuzzo et al. (2011) estudou detalhadamente os métodos de interpolação 

matemática, onde os dados pontuais de precipitação foram submetidos aos métodos de 

interpolação matemática IDW, krigagem, spline de tensão e topo-to-raster. Os autores 

concluíram que o método topo-to-raster, sem enforce, tanto para períodos secos quanto 

para períodos chuvosos, se apresentou mais vantajoso. 

 Para a regionalização das variáveis climáticas foram realizados alguns testes de 

interpolação. Nos testes foram utilizados os seguintes métodos de interpolação matemática: 

krigagem, co-krigagem, topo-to-raster e IDW. Em função das características da região, da 

distribuição dos postos com informações climáticas e dos resultados obtidos nos testes, 

optou-se pelo método de interpolação topo-to-raster, sem enforce. 

 Dessa forma, aplicou-se o método de interpolação matemática topo-to-raster, para a 

regionalização de todas as variáveis de pluviosidade e temperatura analisadas e obtiveram-

se para cada intervalo de tempo analisado, os seguintes modelos climáticos: 

• Altura pluviométrica total anual (média do período analisado); 

• Alturas pluviométricas totais mensais (média do período analisado); 

• Altura pluviométrica total do trimestre chuvoso (média do período analisado); 

• Altura pluviométrica total do trimestre seco (média do período analisado); 

• Altura pluviométrica total dos meses mais úmidos, que coincidem com as estações 

de primavera e verão (média do período analisado) e 

• Altura pluviométrica total dos meses mais secos, que coincidem com as estações de 

outono inverno (média do período analisado). 

• Alturas pluviométricas de chuvas intensas com períodos de duração de 1 e 24 horas 

e períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 anos. 

• Temperatura média anual (média do período analisado) e 

• Temperaturas médias mensais (média do período analisado). 
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14.3. O uso de imagens de satélite 
 
 As imagens utilizadas foram produtos do sensor TM do satélite Landsat 5. Nesse 

trabalho foram utilizadas todas as bandas do sensor, na Tabela 14.3.1 estão apresentadas 

as principais características (resolução espectral e espacial) de cada banda das imagens 

utilizadas. 

 
Tabela 14.3. 1 - Principais características das bandas do sensor TM a bordo do satélite Landsat 5. 

Banda Intervalo espectral (µm) Resolução espacial (m)

1 (0,45 - 0,52) 30
2 (0,52 - 0,60) 30
3 (0,63 - 0,69) 30
4 (0,76 - 0,90) 30
5 (1,55 - 1,75) 30
6 (10,4 - 12,5) 120

7 (2,08 - 2,35) 30  
 

 Na Tabela 14.3.2 podem ser verificadas as datas de aquisição das imagens e na 

Figura 14.3.1 pode-se verificar a disposição espacial das imagens e seus respectivos 

códigos identificadores. 

 
Tabela 14.3. 2 - Datas e horários de aquisição das imagens Landsat 5 e seus respectivos códigos. 

Código Órbita Ponto Data Horário

A 219 74 15/07/1984 12:32
B 219 75 16/07/1984 12:32
C 220 74 06/07/1984 12:38
D 220 75 06/07/1984 12:38
A 219 74 21/05/1993 12:26
B 219 75 21/05/1993 12:26
C 220 74 13/06/1993 12:32
D 220 75 13/06/1993 12:32
A 219 74 27/09/1999 12:39
B 219 75 27/09/1999 12:39
C 220 74 02/09/1999 12:47
D 220 75 02/09/1999 12:47
A 219 74 23/08/2004 12:46
B 219 75 23/08/2004 12:47
C 220 74 30/08/2004 12:53
D 220 75 30/08/2004 12:53
A 219 74 17/07/2008 12:50
B 219 75 17/07/2008 12:50
C 220 74 08/07/2008 12:56

D 220 75 08/07/2008 12:57  
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Figura 14.3. 1 - Croqui ilustrativo da disposição espacial das imagens Landsat 5 e seus respectivos 
códigos identificadores. 

 
14.3.1. Balanço energético de superfície e estimativa da evapotranspiração 
(instantâneos)  
 

A compreensão dos sistemas naturais e das leis físicas que regem cada componente 

do ciclo hidrológico é de suma importância para o correto gerenciamento dos recursos 

hídricos.  

A radiação solar (insolação) consiste na principal fonte de energia que impulsiona 

muitos dos processos físicos e biológicos da Terra. A compreensão da distribuição espacial 

da radiação é a chave para entender uma ampla gama de processos naturais e atividades 

humanas. O saldo de radiação exerce um papel fundamental nos processos de troca de 

calor e massa na baixa troposfera, uma vez que se constitui no principal responsável pelo 

aquecimento do solo, do ar e, principalmente, pela evapotranspiração da vegetação nativa e 

das culturas. 

A evapotranspiração é um dos principais componentes do ciclo hidrológico. Ela é 

responsável por quase todo volume de água transferido dos continentes para a atmosfera, 

além de desempenhar um papel de suma importância na liberação de calor latente (LE). 

Informações a respeito da evapotranspiração são úteis para o planejamento da irrigação, 

regulamentação de direitos de uso da água e estudos hidrológicos de bacias hidrográficas. 
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Baldocchi e Mayers (1998) afirmam que as trocas de energia na interface vegetação-

atmosfera que ocorrem por meio dos componentes do balanço de radiação e dos fluxos de 

calor sensível e calor latente à superfície são essenciais para uma modelagem climática e 

hidrológica. 

Para medição de grandezas que envolvem o balanço energético, os equipamentos 

mais utilizados convencionalmente fornecem apenas uma leitura pontual. Através de 

técnicas de sensoriamento remoto, a partir de imagens de satélite e Modelo Digital de 

Elevação (MDE), é possível estimar essas grandezas. Autores como Tasumi (2003), Paiva 

(2005) e Ataíde (2006) vêm mostrando que, por exemplo, a temperatura e a reflectância da 

superfície determinadas por meio de imagens de satélite nas regiões do espectro visível e 

infravermelho próximo, juntamente com dados meteorológicos obtidos na área de interesse, 

fornecem subsídio para o cálculo de componentes do balanço de energia à superfície. 

Nesse contexto, vale destacar o algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance 

Algorithm for Land) que foi desenvolvido em 1995 por Bastiaanssen (BASTIAANSSEN et al., 

1998; BASTIAANSSEN, 2000). O SEBAL é um algoritmo semi-empírico que promove a 

parametrização do balanço de energia e fluxos de superfície baseado em alguns dados 

locais e medições espectrais de satélites (WELIGEPOLAGE, 2005). 

 No modelo SEBAL, a evapotranspiração é calculada a partir de imagens de satélite e 

dados climatológicos, a partir de um balanço de energia superficial, onde o fluxo de radiação 

na superfície (Rn) retrata a energia real disponível na superfície e é calculado a partir do 

equilíbrio entre os fluxos de entrada e saída de radiação (Figura 14.3.2). 

 

 
Figura 14.3. 2 - Balanço de radiação da superfície (adaptado de Idaho, 1998). 

 

 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-149- 

 

Segundo Idaho (2002), a quantidade de radiação de ondas curtas (RS ↓) que 

permanece disponível na superfície é uma função da superfície de albedo (α). Albedo de 

superfície é um coeficiente de reflexão definido como a razão entre o fluxo radiante refletido 

para o fluxo radiante incidente sobre o espectro solar. Ele é calculado utilizando a 

informação de imagens de satélite em radiância espectral para cada banda de satélite.  

 A radiação de ondas curtas de entrada (RS↓) é calculada usando a constante solar, o 

ângulo de incidência solar, a distância Terra-Sol relativa e transmissividade 

computadorizada atmosférica.  

 A radiação de ondas longas de entrada (RL ↓) é calculada usando a equação 

modificada de Stefan-Boltzmann com transmissividade atmosférica e uma temperatura de 

superfície de referência selecionada.  

 A radiação de onda longa (RL ↑) é calculada usando a equação de Stefan-Boltzmann 

com uma emissividade da superfície calculada e temperatura da superfície.  

 As temperaturas de superfície são calculadas a partir de informações de imagens de 

satélite em radiância térmica. 

 A emissividade é calculada como uma função do índice de vegetação.  

 O último termo da expressão (1-εo) RL ↓, representa a fração de radiação de ondas 

longas de entrada que se perde a partir da superfície, devido à reflexão.  

 Nesse contexto, visando à elaboração de mapas instantâneos e sazonais de 

evapotranspiração, seguiram-se os procedimentos preconizados por Allen (2002).  A partir 

de imagens geradas pelo sensor TM do satélite Landsat 5 e do MDE, primeiramente 

efetuou-se um balanço de energia à superfície e, a seguir, foram computados os fluxos de 

calor sensível, de calor latente e de calor no solo e a evapotranspiração. 

 No fluxograma da Figura 14.3.3 estão apresentados os principais procedimentos 

metodológicos do balanço de energia à superfície e da estimativa de evapotranspiração.  
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Figura 14.3. 3 - Fluxograma representando os procedimentos metodológicos adotados para o 
balanço de energia à superfície. 

 

 Dentre os procedimentos matemáticos e computacionais que envolveram o balanço 

de energia à superfície e à estimativa da evapotranspiração, podem-se citar: 

1. Calibração radiométrica de todas as bandas das imagens de satélite; 

2. Computo da refletância de cada pixel de todas as bandas das imagens de 

satélite; 

3. Cálculo do albedo planetário;  

4. Cálculo da transmissividade atmosférica; 

5. Cálculo do albedo de superfície; 

6. Cálculo do índice de vegetação da diferença normalizada (Normalized 

Difference Vegetation Index - NDVI); 
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7. Cálculo índice de vegetação ajustado por solo (Soil Adjusted Vegetation Index 

- SAVI); 

8. Cálculo do índice de área foliar (IAF); 

9. Cálculo da emissividade de cada pixel no domínio espectral da banda termal 

 considerando a emissividade no domínio da banda larga ; 

10. Cálculo da temperatura da superfície; 

11. Computo da radiância de onda longa emitida; 

12. Computo da radiação de onda longa emitida; 

13. Computo da radiação de onda curta incidente; 

14. Computo do saldo de radiação à superfície; 

15. Computo do fluxo de calor no solo; 

16. Computo do fluxo de calor sensível; 

17. Computo do fluxo de calor latente; 

18. Cálculo da evapotranspiração. 

 

 Assim, foram elaborados mapas para cada data e horário de aquisição de dados do 

Landsat 5, referentes a todas as variáveis computadas na aplicação da metodologia em 

questão. 

 Neste trabalho optou-se pela apresentação dos resultados referentes aos seguintes 

parâmetros: albedo à superfície, temperatura de superfície, fluxo de calor no solo e 

evapotranspiração horária. 

 Os resultados apresentados constituem uma média dos valores computados para 

cada data de aquisição das imagens. Para Iaho (2002), esse procedimento é necessário 

para que sejam consideradas as variações ao longo do tempo de às atividades agrícolas 

anuais. 

 

14.3.2. Modelagem da radiação solar 
  

A radiação solar (insolação) origina-se do sol e é modificada à medida que viaja 

através da atmosfera; é também modificada pela topografia e características de superfície. 

Por fim é interceptada na superfície da Terra, onde pode ser dividida nas componentes 

direta, difusa e refletida. 

A variação da orientação, da elevação (inclinação e aspecto) e de sombras 

relacionadas às características topográficas afetam a quantidade de insolação recebida em 

diferentes regiões. Esta variabilidade determina teores de insolação específicos para locais 
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diferentes. Além disso, o horário do dia e a época do ano também contribuem para 

variabilidade do microclima. 

Nessa etapa, procurou-se verificar a variação da intensidade da radiação solar na 

área de estudo em função de características relacionadas ao relevo e a época do ano. 

Assim, foram elaborados modelos mensais e modelos anuais de radiação solar direta, difusa 

e global. 

 Vale destacar que, para a análise em questão, utilizou-se a ferramenta "Area Solar 

Radiation" da extensão "Spatial Analyst" do software ArcGIS® 10. A ferramenta utilizada, 

possibilitou mapear e analisar os efeitos do sol sobre uma área, em períodos de tempo 

específicos, considerando aspectos relacionados a efeitos atmosféricos, latitude e altitude, 

declividade e aspecto, mudanças diárias e sazonais do ângulo do sol e efeitos de sombras 

relacionados à topografia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-153- 

 

15. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Hidrografia e caracterização 

morfométrica 
 

 Ana Carina Zanollo Biazotti Collares 
Daniela Marchete Gomes 

Jéssica Avelar Silva 
Sirleno Alves Pereira 

Eduardo Goulart Collares 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-154- 

 

 A rede hidrográfica das sub-bacias hidrográficas dos afluentes mineiros do Médio Rio 

Grande foi estabelecida com base nas cartas topográficas do IBGE (escala 1:50.000) e no 

respectivo modelo digital do terreno produzido no SIG ArcGIS® 10, também, com base 

nestas cartas topográficas. A produção da base cartográfica foi realizada na plataforma do 

programa AutoCAD® Map 2010, conforme já descrito no item 4.1.  

 Uma vez estabelecida a base cartográfica, foram então digitalizadas: a rede 

hidrográfica; as delimitações das macrounidades (sub-bacias hidrográficas) e unidades 

ambientais (microbacias hidrográficas); as curvas de nível. Para o posterior processamento 

destes dados, foi importante que, tanto as linhas da borda (limites das sub-bacias e 

microbacias), como cada ordem de canal de drenagem, de cada compartimento, fossem 

digitalizadas em “layers” distintos.  

 Com as redes de drenagem e linhas de borda digitalizados, foi necessária a 

construção de topologias, de “rede”, para os canais de drenagem, e de “polígono”, para as 

linhas de borda dos compartimentos. Por meio das topologias foi possível a obtenção de 

dados quantitativos referentes aos canais de drenagem e área e perímetro dos 

compartimentos (sub-bacias e microbacias hidrográficas). Detalhes sobre a construção de 

topologias são descritos por Collares (2000). 

 Uma vez determinadas as informações quantitativas básicas referentes às redes de 

drenagem e limites dos compartimentos foi possível utilizar operações matemáticas simples 

para determinar as variáveis consideradas importantes na análise morfométrica. Os estudos 

morfométricos cumpridos neste trabalho são descritos na sequência.  

 

15.1. Caracterização morfométrica das sub-bacias e 

microbacias hidrográficas 
 

15.1.1. Aspectos conceituais 
 
  A rede de drenagem de uma bacia hidrográfica funciona como registro de alterações 

ocorridas em seu interior e reflete as mudanças ocasionadas por processos naturais ou 

atividades antrópicas, seja por meio de alterações na qualidade das águas ou na própria 

configuração da rede (COLLARES, 2000). Estudar a configuração de uma rede de 

drenagem e a sua inter-relação com os limites definidos pela bacia que a envolve é 

atribuição do que aqui denominamos “análise morfométrica”.  

 A análise morfométrica de bacias hidrográficas consiste em processos sistemáticos e 

racionais que se preocupam em medir aspectos do relevo e da sua rede de drenagem 
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(HORTON, 1945). Para Christofoletti (1980) esta análise tem início com o estabelecimento 

da hierarquia fluvial e, em seguida, processam-se as seguintes análises: 

• Linear, que engloba: Relação de bifurcação; Relação entre o comprimento médio dos 

canais de cada ordem; Relação entre o índice do comprimento médio dos canais e o 

índice de bifurcação; Comprimento do rio principal; Extensão do percurso superficial; 

Relação do equivalente vetorial; Gradiente de canais. 

• Areal, a qual abrange: Área da bacia; Comprimento da bacia; Relação entre o 

comprimento do rio principal e a área da bacia; Forma da bacia; Densidade de rios; 

Densidade da drenagem; Densidade de segmentos da bacia; Relação entre áreas 

das bacias; Coeficiente de manutenção. 

• Hipsométrica, que envolve: Curva hipsométrica; Coeficiente de massividade e 

Coeficiente orográfico; Amplitude altimétrica máxima da bacia; Relação de relevo; 

Índice de rugosidade. 

 Datam do início do século XIX as primeiras interpretações descritivas referentes a 

sistemas de drenagens. Playfair (1802, apud Horton, 1945), com base em observações 

visuais, relatou as relações do tronco principal de um rio e os seus tributários, formando um 

conjunto de canais e vales comunicantes, determinando, assim, a “lei das junções 

concordantes”. 

 Horton (1945), com base na lei de Playfair, utilizou pela primeira vez uma análise 

quantitativa em sistema de drenagem, estabeleceu um sistema para classificação de canais 

em uma rede hidrográfica e determinou novas leis fundamentais relacionando o número e o 

comprimento de canais.  

 Pelo sistema de classificação de canais de Horton (1945), os canais de primeira 

ordem são aqueles que não possuem tributários; os de segunda ordem só recebem 

tributários de primeira ordem; os de terceira ordem podem receber tributários de primeira e 

segunda ordens; e assim sucessivamente. O rio principal é representado pelo canal de 

maior ordem, permanecendo com este valor hierárquico da sua nascente até a foz.  

Esse procedimento se contrapôs ao sistema mais difundido até então, o sistema 

europeu de classificação de rios.  Pelo sistema europeu, o rio principal ou tronco é 

designado como de primeira ordem, seus tributários imediatos de segunda ordem e assim 

sucessivamente até chegar aos tributários não ramificados, denominados como os de ordem 

mais elevada.   

Strahler (1957) utilizou um sistema de classificação de canais com algumas 

modificações com relação ao sistema definido por Horton. Pelo sistema de Strahler, os 

canais sem tributários são considerados como de primeira ordem; da confluência de dois 

canais de primeira ordem surgem os canais de segunda ordem, e assim sucessivamente, 

sendo a ordem da bacia hidrográfica correspondente ao valor do canal de maior ordem. Este 
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procedimento elimina o conceito de que o rio principal deva ter o mesmo número de ordem 

da nascente até a foz, como proposto por Horton, e facilita a classificação dos canais, 

eliminando a necessidade de se refazer a ordenação a cada confluência.  Esta forma de 

classificação tem sido amplamente utilizada em todo o mundo na análise morfométrica de 

bacias hidrográficas (Figura 15.1.1). 

 

 
Figura 15.1. 1 - Exemplo de hierarquização de canais, segundo a proposta de Strahler (1957) de uma 
bacia de terceira ordem. 

 

 No Brasil, Gandolfi (1968 e 1971) aplicou a análise morfométrica para a 

caracterização sedimentológica e geomorfológica de bacias hidrográficas no interior do 

Estado de São Paulo. O autor agrupou as variáveis segundo a forma (índice de forma, 

relação de relevo, densidade hidrográfica, e densidade de drenagem), os componentes da 

rede hidrográfica (coeficiente de manutenção, extensão do percurso superficial, gradiente 

dos canais), a textura topográfica, a ordem dos canais (razão de bifurcação, razão 

ponderada de bifurcação) e os ângulos de junção. Para estabelecer relações entre as bacias 

estudadas utilizou análise estatística, por meio da determinação dos coeficientes de 

correlação linear.  

 França (1968) utilizou a análise morfométrica no estudo de solos da região de 

Piracicaba - SP e concluiu que a composição e as características do padrão de drenagem 

variam, em primeiro lugar, com a natureza do solo e, em menor peso, com a posição 

topográfica e com a natureza e profundidade do substrato rochoso. Dentre os elementos da 

drenagem que permitiram fazer a distinção entre os solos destacaram-se as seguintes 
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variáveis: razão de bifurcação, o comprimento médio dos canais, a razão de comprimentos 

médios, a razão de textura média e a densidade de drenagem.  

 Após o trabalho de França (1968), várias pesquisas em nível de mestrado e 

doutorado passaram a ser desenvolvidas na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” da Universidade de São Paulo com o objetivo de incorporar o uso de fotografias 

aéreas e análise morfométrica na distinção de unidades de solos. Dentre estas pesquisas 

estão: Demétrio (1977), Carvalho (1977), Politano (1980), Angulo Filho (1981), Angulo Filho 

(1986), Lima (1987) e Silva (1993).  

 Demétrio (1977) estudou a variação de parâmetros como a densidade de drenagem 

e densidade hidrográfica em função da escala de fotografias aéreas verticais, considerando 

apenas os canais fluviais. O autor concluiu que as variações foram significativas para as 

duas variáveis, sendo mais pronunciada na densidade hidrográfica.  

 Angulo Filho (1981) estudou, na região de Piracicaba – SP, a variação dos mesmos 

parâmetros em função de fotografias aéreas verticais obtidas em épocas distintas. O 

período estudado compreende ao da expansão da cana de açúcar na região e o autor 

observou, na maior parte dos casos, variações ascendentes nos valores de densidade de 

drenagem e densidade hidrográfica. 

 Os trabalhos de Carvalho (1977), Politano (1980), Angulo Filho (1986), Lima (1987) e 

Silva (1993) retratam a influência de parâmetros morfométricos na distinção de unidades de 

solos do interior do Estado de São Paulo utilizando, na maior parte dos casos,  

procedimentos estatísticos simples como comparação entre médias, erro padrão das médias 

e análise de variância. Tanto os índices relativos à drenagem quanto os índices do relevo 

mostraram-se eficientes na diferenciação. 

Outros trabalhos, também relacionados às ciências agrárias, como Piedade el al 

(1984), Politano et al. (1991, 1994 e 1995) e Barros et al. (1991 e 1996) aplicam diferentes 

formas de análises estatísticas na avaliação dos dados morfométricos para distinção entre 

microbacias hidrográficas e unidades de solos. 

 Alguns trabalhos têm procurado adequar as análises morfométricas por meio de 

técnicas de geoprocessamento. Dentre eles estão Band (1989), Civco et al (1995), Meisels 

et al (1995), Sheng et al (1997) e Garbrecht; Martz (1997). Estes trabalhos discutem e 

propõem técnicas que permitem a obtenção de redes de drenagem automaticamente, com o 

uso de imagens de satélite e sistemas de informações geográficas. 

No Brasil, alguns trabalhos nesta linha foram efetuados por Ferreira (1997 e 1999), 

Souza (2000) e Lima (2000). Ferreira (1997) utilizou Modelo Digital do Terreno (MDT) para 

extração de índices do relevo, tais como, amplitude altimétrica, altitude média, desvio 

padrão das altitudes e coeficiente de dissecação e Ferreira (1999) propôs uma técnica para 

interpretar a variabilidade da densidade de drenagem dentro de uma bacia hidrográfica. 
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Souza (2000) estudou a viabilidade do uso de técnicas de geoprocessamento em fotografias 

aéreas digitalizadas para o traçado de redes de drenagem na tela do computador, em 

substituição ao processo manual com o uso de estereoscópios. Lima (2000) realizou-se o 

mapeamento geotécnico da porção média da bacia do rio Capivari e utilizou-se de variáveis 

morfométricas processadas em um sistema de informações geográficas para a definição de 

susceptibilidades do terreno e obtenção do zoneamento geotécnico. 

 O uso de parâmetros morfométricos e análise de sua influência na caracterização 

ambiental de bacias hidrográficas foram efetuados por Prochnow (1990) e Fontes (1997). 

Prochnow (1990) levantou variáveis de cunho geométrico e geomorfológico em cinco bacias 

da bacia do Piracicaba, dentre as quais deu mais importância para a densidade de 

drenagem e índice de sinuosidade. Fontes (1997) utilizou-se de um grande número de 

variáveis lineares e de superfície e as aplicou no macrozoneamento geoambiental de uma 

bacia hidrográfica. 

 

15.1.2. Variáveis morfométricas utilizadas  
 

A hierarquização dos canais nas redes de drenagem neste trabalho foi efetuada 

conforme a classificação proposta por Strahler (1957).  As variáveis morfométricas 

analisadas foram separadas em dois grupos: variáveis relativas à morfologia, denominadas 

de variáveis morfológicas e variáveis relativas à composição da rede de drenagem, 

denominadas variáveis da rede de drenagem. Esta forma de separação das variáveis foi 

proposta por Collares (2000).  

 As variáveis morfológicas estudadas são Área (A) e perímetro (P); maior 

comprimento (L); largura média (dm); índice de circularidade (Ic); amplitude altimétrica 

máxima (Hm) e relação de relevo (Rr).  

 As variáveis da rede de drenagem envolvem variáveis lineares e de superfície e 

neste trabalho as seguintes foram descritas: número total de rios (N1); número de canais por 

ordem (Ni); comprimento total da rede de drenagem (Lt); comprimento total dos canais por 

ordem (Li); densidade de drenagem (Dd); densidade hidrográfica (Dh) e Fator Topográfico 

(Ft).   

 

a) Área (A) e perímetro (P) 

 Constituem parâmetros básicos utilizados para o cálculo de outras variáveis 

morfométricas e são definidos com base na linha que delimita o divisor de águas das bacias. 

A área é expressa em km2 e o perímetro em km. 

 

b) Maior comprimento (L) e largura média (dm) 
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 Estas duas variáveis, expressas em km, foram determinadas utilizando-se os 

critérios adotados por Fontes (1997), no qual o maior comprimento é representado pelo 

comprimento do maior eixo longitudinal da bacia e a largura média é resultante da divisão da 

área pelo maior comprimento. 

 

c) Índice de circularidade (Ic) 

 Este índice foi inicialmente proposto por Miller (1953 apud Christofoletti, 1974) e é 

definido como a relação existente entre a área da bacia (A) e a área do círculo de igual 

perímetro (Ac). O índice de circularidade tem significado semelhante ao índice de forma 

(Chiristofoletti, 1969 e Tavares; Queiroz, 1981), ao coeficiente de compacidade (Villela; 

Mattos, 1980) e à relação de elongação (Schumm, 1956) que correlacionam o perímetro da 

bacia com a sua área. As quatro variáveis indicam que à medida que o valor encontrado se 

aproxima da unidade (Ic=1,0) a bacia tende à forma circular.  

 Segundo Morisawa (1962), o índice de circularidade, em combinação com a 

densidade hidrográfica e o gradiente do relevo deverá determinar o fator topográfico, que é 

a componente morfométrica da bacia influente em processos de inundação. O fator 

topográfico é definido pela seguinte equação: 

Ft = Dh . Ic . Rr 

Onde: 

Ft – fator topográfico 

Dh – densidade hidrográfica 

Ic – índice de circularidade 

Rr – relação de relevo 

 

d) Amplitude altimétrica máxima (Hm) e relação de relevo (Rr) 

 Estas duas variáveis foram apresentadas inicialmente por Schumm (1956) e estão 

relacionadas às variações topográficas da bacia. A amplitude altimétrica máxima 

corresponde à diferença altimétrica, em metros, entre a altitude da desembocadura e a 

altitude do ponto mais alto no divisor de águas. Os valores altimétricos para as microbacias 

analisadas foram retirados das cartas topográficas do IBGE. 

 A relação de relevo (Rr) relaciona a amplitude altimétrica máxima (Hm) com o seu 

maior comprimento (L), indicando que quanto mais elevado o valor de Rr, maior o desnível 

entre a cabeceira e foz. A relação de relevo pode ser definida pela seguinte expressão: 

Rr =   Hm / L 

Morisawa (1962) utilizou-se desta variável para preencher o componente relativo ao 

relevo na determinação do fator topográfico, o qual indica se a bacia apresenta 

características favoráveis ou não a inundações. Os estudos efetuados por Patton; Baker 
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(1976) em bacias com alto e baixo potenciais a inundações indicaram a relação de relevo 

como uma das três variáveis morfométricas (também incluem densidade de drenagem e 

ordem dos canais)  mais influentes na indicação de bacias com alto potencial à inundação. 

 Originalmente, Schumm (1956) a utilizou como uma variável adimensional, 

expressando os valores de Hm e L na mesma dimensão. Alguns trabalhos mais recentes, 

como Gandolfi (1968) e Fontes (1997), que fizeram uso desta variável, preferiram manter 

Hm e L em suas dimensões originais, metros e quilômetros, respectivamente. Nesta 

pesquisa, optou-se, também, por manter as dimensões originais de Hm e L e expressar os 

valores de Rr em m/km. 

 

e) Número total de rios (N1) e número de canais por ordem de ramificação (Ni) 

 O número total de rios, quando da utilização do sistema de ordenação de Strahler, 

corresponde ao número de canais de primeira ordem (N1), uma vez que qualquer rio surge 

de uma nascente. Esta variável é particularmente importante para o cálculo da densidade 

hidrográfica. 

 

f) Comprimento total da rede de drenagem (Lt) e comprimento total dos canais por ordem 

(Li)  

 São variáveis dimensionais, expressas em quilômetro (km) ou em metro (m), que 

permitem uma avaliação primária das alterações em termos de perda ou ganho na extensão 

de caminhos para o escoamento linear das águas na bacia. Nesta pesquisa as variáveis Lt e 

Li foram expressas em km.  

 

g) Densidade de drenagem (Dd) 

 A variável retrata as disponibilidades de canais para o escoamento linear das águas 

e materiais detríticos e o grau de dissecação do relevo resultante da atuação da rede de 

drenagem. Foi descrita por Horton (1945) como sendo a relação entre o comprimento total 

dos canais (Lt) pela área da bacia hidrográfica (A). No comprimento dos canais, segundo 

Christofoletti (1969), deve-se considerar os canais perenes e intermitentes. A fórmula para o 

cálculo da densidade de drenagem é a seguinte: 

Dd = Lt / A 

Segundo Horton (1945) as bacias de menor porte e de grau hierárquico menor 

tendem a apresentar valores de Dd mais elevados. Christofoletti (1979) explicou este fato 

com o argumento de que os segmentos de ordens inferiores estão nos setores mais altos 

dos cursos d’água, onde as declividades são mais acentuadas; conforme aumenta a área da 

bacia e a ordem da rede hidrográfica, incorporam-se áreas topograficamente mais suaves, 

dando origem a espaços com densidade de drenagem baixa. 
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Christofoletti (1969) utilizou a seguinte classificação para a densidade de drenagem 

em bacias hidrográficas: 

Dd < 7,5 (km/km2) – Baixa 

Dd 7,5-10 (km/km2) – Média 

Dd > 10 (km/km2) – Alta 

Conforme Christofoletti (1974), em terrenos onde há dificuldades para a infiltração 

das águas há melhores possibilidades para a esculturação de canais e, portanto, Dd tende a 

ser mais elevado. Além da geologia, outros fatores do meio físico podem influenciar tais 

como, topografia, clima e vegetação.  

Com relação aos fatores antrópicos, incluindo urbanização, agricultura, indústria, 

manejo de florestas e turismo, segundo FAO (1995), apenas a urbanização e a agricultura 

são capazes de provocar alterações consideráveis na densidade de drenagem em uma 

bacia hidrográfica. 

 

h) Densidade Hidrográfica (Dh) 

 

 Foi inicialmente definida por Horton (1945) com a denominação de frequência de rios 

e corresponde à relação entre o número de rios ou cursos d’água e a área da bacia 

hidrográfica (A). Quando da utilização do sistema de ordenação de canais proposto por 

Strahler (1957), o número de rios deve corresponder ao número de canais de primeira 

ordem (N1), considerando que todo rio se inicia de uma nascente.  A densidade hidrográfica 

é expressa pela seguinte expressão: 

Dh = N1 / A 

 Christofoletti (1974) considerou Dh uma variável de grande importância por 

representar o comportamento hidrológico de uma determinada área em um dos seus 

aspectos fundamentais, que é a capacidade de gerar novos cursos d’água. Em se tratando 

das alterações antrópicas a que uma bacia possa estar submetida, variações temporais nos 

valores de Dh devem refletir modificações nas demais variáveis morfométricas ou mesmo na 

ordem hierárquica da bacia. 

 Morisawa (1962) utilizou-se da densidade hidrográfica como uma das variáveis na 

determinação do fator topográfico, que indica se a bacia apresenta características favoráveis 

ou não à inundações. 

 

 As Tabelas 15.1.1 e 15.1.2 mostram um resumo das variáveis morfométricas 

utilizadas neste estudo, bem como meio para obtenção e unidades de medida.  
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Tabela 15.1. 1 - Variáveis morfológicas. 

Nome da Unidade Obtenção Unidade
Área (A) Comando topology (Autocad Map) km2

Perímetro (P) Comando topology (Autocad Map) km
Largura média (Dm) Dm =  A/L km
Índice de circularidade (Ic) Ic =  A/Ac -
Amplitude altimétrica máxima (Hm) Carta Topográfica (IBGE) m
Relação de relevo (Rr) Rr = Hm/L m/km

VARIÁVEIS MORFOLÓGICAS

 
 
Tabela 15.1. 2 - Variáveis de rede de drenagem. 

Nome da Unidade Equação Unidade
Ordem de canais - Strahler Comando topology (Autocad Map)  -

Numero total de canais 1ª ordem (N1) Comando topology (Autocad Map) -

Comprimento total de rede de
drenagem  (Lt)

Comando topology (Autocad Map) km

Densidade de drenagem (Dd) Dd = L/A  km/km2

Densidade hidrográfica (Dh) Dh = N1/A canais/km2

Fator Topográfico (Ft) Ft = Dh*Ic*Rr  -

VARIÁVEIS DE REDE DE DRENAGEM
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 Em relação aos aspectos hidrológicos abordados neste trabalho, consideraram-se 

vazões regionalizadas que podem ser empregadas com dois enfoques distintos. O primeiro 

enfoque refere-se à disponibilidade hídrica e que pode ser utilizada, por exemplo, em 

avaliações referentes à concessão de outorga para captações em cursos d’água 

superficiais. O segundo enfoque refere-se a vazões de cheia e podem ser úteis, por 

exemplo, em avaliações referentes à concessão de outorga envolvendo intervenções em 

cursos d’água superficiais, como travessia rodoferroviária, canalização e barramentos.  

 A análise hidrológica regionalizada utilizada como parâmetro no primeiro caso foi a 

Q7,10 (Vazão Mínima de sete dias por dez anos de recorrência), definida em lei (Resolução 

Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março 2012) como vazão de referência para o 

cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado de Minas 

Gerais e utilizada para fins de elaboração de processos de outorga de recursos hídricos 

superficiais.  

 A base de referência para o estudo é o trabalho “Deflúvios Superficiais no Estado de 

Minas Gerais”, realizado pela Hidrosistemas para a COPASA – MG (Souza, 1993). Para o 

início dos trabalhos referentes à análise hidrológica regionalizada foi necessária a 

digitalização e o georrefenciamento das cartas produzidas por Souza (1993) e utilizadas 

para o cálculo da Q7,10. As seguintes cartas foram inseridas na base digitalizada: 

Rendimento Específico Médio Mensal (contribuições unitárias mínimas e máximas); 

Rendimento Específico Médio de Longo Termo. 

Com relação às Tipologias Regionais Homogêneas, utilizou-se, neste trabalho, os 

mesmo procedimentos estabelecidos por Souza (1993), entretanto, considerando a 

disponibilidade de dados do meio físico obtidos aqui, em escala compatível, efetuou-se um 

novo mapeamento, com detalhamento maior ao disponibilizado em Sousa (1993). A 

sistemática adotada para na obtenção da Carta de Tipologias Regionais Homogêneas da 

área de abrangência da GD7 será descrita no item subsequente (3.4.2.2.1).  

 Para cada sub-bacia e microbacias de 4ª, 3ª e 2ª ordem foi calculada a Q7,10  no seu 

ponto de desemboque. Este ponto foi escolhido porque permite a determinação de um 

parâmetro limite máximo da vazão disponível para captação na bacia. Parâmetro este que 

pode ser utilizado para fins de referência na concessão de outorgas ou para mediar 

conflitos.  

O cálculo da Q7,10 foi possível por meio da conjugação de informações contidas no 

estudo feito por Souza (1993), com a área de drenagem da sub-bacia e microbacias  

hidrográfica. Conforme a Portaria 030/93 do IGAM, apenas 30% da Q7,10 calculada a partir 

de uma determinada seção fluvial poderá ser utilizada para consumo. 

 Relacionados às vazões de cheia foram utilizados dados morfométricos, devido à 

inexistência de séries históricas de dados hidrológicos. Para tanto foram utilizadas as 
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metodologias I-Pai-Wu e do Professor Kokei Uehara (DAEE, 1994). A aplicação dessas 

metodologias variou conforme a área de drenagem das bacias. 

A metodologia I-Pai-Wu consiste em um aprimoramento do Método Racional, 

podendo ser aplicado para bacias de área de drenagem de 2<A< 200 km2. Os fatores 

adicionais a serem considerados, que a diferem do Método Racional, referem-se ao 

armazenamento da bacia, à distribuição da chuva e à forma da bacia. Sua aplicação torna-

se adequada na medida em que se exerce um julgamento criterioso das inúmeras variáveis 

em jogo no desenvolvimento de uma cheia. 

A metodologia do Professor Kokei Uehara é uma adaptação do Metodo Snyder às 

condições brasileiras, podendo ser aplicado para bacias com áreas de drenagem entre 100 

e 600 Km2. O método de Snyder admite um hidrograma sintético, isto é, construído a partir 

de certos valores adotados para parâmetros envolvidos. 

Com base nestas análises foi possível calcular as vazões de cheia para o período de 

retorno de 50 e 100 anos para 195 bacias de quarta ordem de ramificação, 261 bacias de 

terceira ordem de ramificação e 575 bacias de segunda ordem de ramificação.  

 

16.1. Mapa de Tipologias Regionais Homogêneas da área de 
abrangência da GD7 
 

 A metodologia empregada na geração da carta de Tipologia Típica das Unidades 

Ambientais baseou-se no trabalho de Souza (1993). O autor considera na definição das 

tipologias regionais três atributos: Pluviosidade, Declividade e Capacidade de Infiltração 

que, por sua vez, baseia-se na textura dos solos.  

Neste trabalho conseguiu-se um novo mapeamento das tipologias, considerando a 

escala de trabalho adotada na pesquisa e os mapeamentos dos atributos que foram 

produzidos especificamente para o projeto. Os mapas básicos utilizados foram: Mapa de 

Pluviosidade Total Anual considerando o período de 1980 a 2009; Carta de Declividades; 

Mapa de Unidades Texturais dos Solos. 

 O Mapa de Pluviosidade Total Anual (1980 a 2009) foi reclassificado, considerando 

as classes propostas por Souza (1995): inferior a 1000 mm, entre 1000 mm a 1500 mm e 

superior a 1500 mm, como ilustra a Figura 16.1.1. 
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Figura 16.1. 1 - Mapa de Pluviosidade Total Anual elaborado para o projeto (à esquerda) e Mapa de 
Pluviosidade Total Anual reclassificado conforme Souza (1993) (à direita). 

 

 O Mapa de Declividades foi reclassificado conforme proposto na metodologia de 

Souza (1993), considerando os seguintes intervalos de classes: inferior a 8%, entre 8% a 

20% e superior a 20%, como ilustra Figura 16.1.2. 

 O Mapa de Capacidade de Infiltração foi construído considerando-se as classes 

estabelecidas por Souza (1993), tomando por base o Mapa de Unidades Texturais 

elaborado para este projeto. Foi considerado o intervalo de classes representado na Tabela 

16.1.1 e Figura 16.1.3. 

 Para a elaboração da Carta de Tipologia Típica das Unidades Ambientais utilizou-se, 

como base, a Carta de Tipologias, na qual se calculou a área que cada classe de Tipologia 

ocupava nas unidades ambientais e respectivo percentual com relação à área total da 

unidade ambiental. Para a definição da terminologia utilizada na classificação das unidades 

ambientais, estabeleceu-se, como critério, manter o nome da classe predominante. Assim, 

cada unidade ambiental recebeu uma denominação com relação à tipologia.  
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Figura 16.1. 2 - Mapa de Declividade elaborado para o projeto (à esquerda) e Mapa de Declividades 
reclassificado conforme Souza (1993) (à direita). 

 
Tabela 16.1. 1 - Relação entre as classes do Mapa de Unidades Texturais e as classes de 
Capacidade de Infiltração definidas por Souza (1993).  

Mapa de Unidades Texturais

Classes
Silte
Silte e Rocha
Silte ou Argila
Bem Distrbuída com predomínio de Silte e Argila
Rocha
Areia
Bem Distribuída com predomínio de Areia
Bem Distribuída com predomínio de Argila e Areia
Bem Distribuída com predomínio de Argila, Silte e Areia

Bem Distribuída com predomínio de Silte

Classes de Capacidade de 
Infiltração (Souza, 1993)

Classes

1
Baixa Capacidade de 

Infi ltração

2
Média e Alta 

Capacidade de 
Infi ltração

 
 

 Com base nos novos mapas produzidos atingiu-se a composição entre as três 

informações, obtendo-se a Carta de Tipologias (Figura 16.1.4). 
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Figura 16.1. 3 - Mapa de Unidades Texturais elaborado para este projeto (à esquerda) e Carta de 
Capacidade de Infiltração classificado conforme Souza (1993) (à direita). 

 

 
Figura 16.1. 4 - Ilustração da composição entre os mapas de Pluviosidade Total Anual, Declividade e 
Capacidade de Infiltração para a elaboração da Carta de Tipologias. 
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16.2. Elaboração da Carta de Q7,10 por Unidade Ambiental 
 
 Para a elaboração do cálculo de Q7,10, conforme já mencionado, foi utilizado o 

método empregado pelo IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) para fins de 

elaboração de processos de outorga de recursos hídricos superficiais. A base de referência 

para o estudo é o trabalho “Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais”, realizado 

pela Hidrossistemas para a COPASA - MG (Souza, 1993). 

 Para cada Unidade Ambiental foi calculada a Q7,10  no seu ponto de desemboque. 

Este ponto foi escolhido porque permite a determinação de um parâmetro limite máximo da 

vazão disponível para captação na microbacia. Parâmetro este que pode ser utilizado para 

fins de referência na concessão de outorgas ou para mediar conflitos.  

 O cálculo da Q7,10 foi possível através da conjugação de informações contidas no 

estudo feito por Souza (1993), na Carta de Tipologia Típica das Unidades Ambientais e na 

área de drenagem de cada uma das Unidades Ambientais. Conforme a Portaria 030/93 do 

IGAM, 30% da Q7,10 calculada a partir de uma determinada seção fluvial poderá ser utilizada 

para consumo. 

 Para classificar as unidades ambientais, levou-se em consideração a divisão de 

ordens hierárquicas da bacia, por unidades ambientais. As classes foram definidas 

utilizando-se um critério estatístico envolvendo o método do desvio padrão (Standard 

Deviation) do software ArcGIS® 10, que mede a dispersão dos valores individuais em torno 

da média, sendo a média quadrática dos desvios em relação à média aritmética de uma 

distribuição de frequências.  E desta forma, foram constituídos os limites entre três classes: 

Baixo, Médio e Alto. A Tabela 16.2.1 apresenta os limites utilizados para a definição das 

classes.  

 
Tabela 16.2. 1 - Limites das classes para a classificação das unidades ambientais quanto a Q7,10. 

VALORES (l/s) VALORES (l/s) VALORES (l/s)

2° Ordem 3° Ordem 4° Ordem

Baixo 0 - 7,33 0 - 43,4 0 - 164,5

Médio 7,33 - 36,6 43,4 - 153,2 164,5 - 658,5

Alto 36,6 - 105,3 153,2 - 255,5 658,5 - 1275,2

CLASSES

U
N
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 A

M
BI

EN
TA

IS

Classificação quanto a Q 7,10
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16.3. Elaboração da Carta de Vazão de Cheia por Unidade 
Ambiental 
 
 Para a classificação das unidades ambientais em relação à Vazão de Cheia, avaliou-

se, primeiramente, os histogramas de frequência dos resultados de vazão de cheia para 50 

e 100 anos de recorrência, considerando separadamente as bacias de 2ª, 3ª e 4ª ordens, 

conforme ilustrado nos gráficos da Tabela 16.3.1. Com base nesta avaliação estabeleceu-se 

os limites entre três classes: Baixa, Média e Alta. Na Tabela 16.3.2 são apresentados os 

valores limites adotados na classificação para a Vazão de Cheia com período de retorno de 

50 anos. Na Tabela 16.3.3 são apresentados os valores limites adotados na classificação 

para a Vazão de Cheia com período de retorno de 100 anos. 

 
Tabela 16.3. 1 - Histogramas de frequência da Vazão de cheia com período de retorno de 50 e 100 
anos das unidades ambientais de 2ª, 3ª e 4ª ordem. 

 
Vazão de cheia (m3/s)  - UA de 2ª ordem 

Período de Retorno de 50 anos 
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Vazão de cheia (m3/s)  - UA de 3ª ordem 
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Tabela 16.3. 2 - Histogramas de frequência da Vazão de cheia com período de retorno de 50 e 100 
anos das unidades ambientais de 2ª, 3ª e 4ª ordem (Continuação). 

 
 

Vazão de cheia (m3/s)  - UA de 4ª ordem 
Período de Retorno de 50 anos 
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Tabela 16.3. 3 - Valores limites das classes para Vazão de Cheia no período de retorno de 50 anos. 

VALORES (m³/s) VALORES (m³/s) VALORES (m³/s)

2° Ordem 3° Ordem 4° Ordem

Baixa 0 - 5,0 0 - 15,0 0 - 40,0

Média 5,0 - 30,0 15,0 - 55,0 40,0 - 110,0

Alta 30,0 - 121,90 55,0 - 146,18 110,0 - 165,0

CLASSES
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Classificação quanto a Vazão de Cheia no Período de Retorno de 50 Anos

 
 

Tabela 16.3. 4 - Valores limites das classes para Vazão de Cheia no período de retorno de 100 anos. 

VALORES (m³/s) VALORES (m³/s) VALORES (m³/s)

2° Ordem 3° Ordem 4° Ordem

Baixa 0 - 8,0 0 - 15,0 0 - 50,0

Média 8,0 - 40,0 15,0 - 60,0 50,0 - 131,0

Alta 40,0 - 189,39 60,0 - 159,19 131,0 - 181,84
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 Classificação quanto a Vazão de Cheia no Período de Retorno de 100 Anos
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 A abordagem sobre o relevo da bacia do Médio Rio Grande foi realizada 

considerando-se os seguintes aspectos: mapeamento hipsométrico; mapeamento das 

declividades; identificação de unidades de relevo. Os trabalhos foram desempenhados por 

meio da elaboração de modelos digitais do terreno (MDTs), no sistema de informações 

geográficas ArcGIS® 10.  

A base para a elaboração dos MDTs foram as cartas topográficas do IBGE, descritas 

no item 3.2.1, que apresentam curvas de nível com equidistância de 20 metros e pontos 

cotados que foram digitalizados na plataforma do programa AutoCAD® Map 2010. A cada 

curva de nível, após a digitalização em tela, foi atribuída a sua cota altimétrica de maneira 

que cada ponto da curva passasse a ter uma identificação em termos de x, y e z, onde x e y 

são as coordenadas UTM e z a sua altitude. Da mesma forma que nas curvas de nível, nos 

pontos cotados, também foram inseridos os valores altimétricos manualmente, os pontos 

totalizaram-se em 3206 distribuídos na área de abrangência da bacia hidrográfica. Esse 

procedimento foi executado para que, posteriormente, pudesse ser efetuado o 

processamento digital para a elaboração dos documentos cartográficos. 

 No trabalho utilizou-se o Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente 

(MDEHC) que foi elaborado a partir da interpolação dos dados relativos às curvas de nível, 

pontos cotados e rede hidrográfica utilizando a ferramenta de interpolação Topo to Raster 

(HUTCHINSON, 1988 e 1989), presente na extensão Spatial Analyst do ArcGIS® 10. O 

tamanho do pixel de saída utilizado foi de 10 m. 

 Para validar qualitativamente o MDEHC gerado, foram produzidas curvas de nível, a 

partir do MDEHC interpolado e, posteriormente, estas foram comparadas visualmente com 

as curvas de nível originais vetorizadas das cartas topográficas, conforme o manual do 

ArcGIS® 10 (ESRI, 2007) recomenda. Para geração das curvas de nível, utilizou-se o 

comando Countour Interval, presente na extensão Spatial Analyst, as curvas foram geradas 

com a metade do intervalo original das curvas de nível, ou seja, 10 metros. Com o MDEHC 

gerado, foi possível elaborar o Modelo Digital do Terreno Sombreado com sobre-elevação (z 

factor) de três vezes, através do comando ‘Hillshade’, presente na extensão 3D Analyst. 

 

17.1. Hipsometria 
 

 A carta hipsométrica foi confeccionada a partir da interpolação dos dados relativos às 

curvas de nível, pontos cotados e hidrografia, utilizando o método Topo to raster 

(Hutchinson, 1988 e 1989) presente na extensão Spatial Analyst do SIG ArcGIS® 10. Optou-

se por utilizar classes hipsométricas variando de 100 metros, para melhor adequação à 

escala do trabalho. As cores utilizadas foram definidas conforme padrão internacional, no 
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qual se tem a noção de incremento de relevo: tons de verde para as áreas mais baixas, 

passando para os tons de amarelo, laranja e marrom, à medida que a altitude se mostra 

mais expressiva. 

A carta hipsométrica foi utilizada como imagem de entrada para confecção da carta 

de declividades, pois quando se cria um Modelo Digital de Elevação é possível estabelecer 

uma série de outras informações, entre elas a referida carta.  

 

17.2. Declividades 
 

 A carta de declividades foi elaborada utilizando-se do comando Slope, presente 

extensão 3D Analyst do ArcGIS® 10. Como imagem matricial de entrada foi utilizado o 

MDEHC, já citado. Optou-se pela definição de oito classes para a carta de declividades, que 

foram definidas em conformidade com o que preconiza a legislação ambiental e de 

parcelamento dos solos (Tabela 17.2.1).  

 
Tabela 17.2. 1 - Classes de declividades utilizadas (Adaptado de IG, 1993). 

Classes de 
Declividade

Características do Relevo e do Escoamento Superficial

< 2% Terrenos planos ou quase planos, onde o escoamento superficial é muito lento ou lento.

2 - 5%
Terrenos com declividades suaves nos quais o escoamento superficial é lento ou médio e os 
problemas de erosão requerem práticas simples de conservação.

5 - 10%
Terrenos inclinados, geralmente com relevo ondulado, nos quais o escoamento superficial é 
médio e rápido, porém com poucos problemas de erosão superficial.

10 - 15%
Terrenos muito inclinados ou colinosos, onde o escoamento superficial é rápido. Apresentam 
problemas de erosão superficial, exceto quando ocorrem solos permeáveis e pouco arenosos.

15 - 20%
Terrenos fortemente inclinados onde o escoamento superficial é muito rápido, com problemas 
de erosão superficial.

20 - 30%
Terrenos fortemente inclinados com escoamento superficial muito rápido, suscetível a 
processos erosivos.

30 - 45%
Terrenos íngremes com escoamento superficial muito rápido, sujeito a movimentos de massa e 
queda de blocos.

> 45%
Terrenos muito íngremes ou escarpados, com desenvolvimento de solos muito rasos e 
extremamente suscetível à erosão. Podem apresentar exposição de rocha.

 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-175- 

 

17.3. Unidades de relevo 
 

 O mapa de unidades de relevo foi desenvolvido com base na Técnica de Avaliação 

do Terreno proposta por Lollo (1996). Para compartimentar o relevo foram utilizados: dados 

topográficos (curvas de nível com equidistância de 20 m e rede hidrográfica); o Modelo 

Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente; o Modelo Digital do Terreno Sombreado; 

a Carta de Declividades; as imagens de satélite Alos (2,5m) na composição 321; e perfis 

topográficos que foram criados no módulo interpolate line e create profile graph, no ArcGIS® 

10.  

 As unidades de relevo foram reconhecidas a partir dos aspectos relativos à 

declividade e amplitude altimétrica. Os critérios utilizados para identificação destas unidades 

foram sugeridos por IPT (1981), Zuquette (1987) e Florenzano (2008), conforme a Tabela 

17.3.1 apresenta. A Tabela 17.3.2 apresenta a definição para as unidades de relevo. 

 
Tabela 17.3. 1 - Critérios utilizados para a identificação das unidades de relevo. 

Amplitude 
Altimétrica (m)

Declividade 
Dominante (%)

Tipo de Relevo

0 - 3 Planícies
0 - 5 Platôs

0 - 15 Colinas
> 15 Morrotes
< 15 Morros com encostas suavizadas
> 15 Morros

> 300 > 15 Serras ou montanhoso

> 15 Escarpas

< 100

100 - 300
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Tabela 17.3. 2 - Definições das unidades de relevo. 

Tipo de Relevo Definição

Planícies São terrenos baixos e planos, formados por acumulação de material, que podem ser de origem 
aluvial ou fluvial (FLORENZANO, 2008).

Platôs São áreas mais elevadas da região com extensões variadas e declividades baixas, circundadas 
normalmente por escarpas e encostas (ZUQUETTE, 1987).

Colinas São baixas elevações do terreno, com topos arredondados a quase planos e declividades 
baixas (FLORENZANO, 2008).

Morrotes Baixas elevações do terreno, com domínio de topos arredondados e declividades altas 
(FLORENZANO, 2008).

Morros com encostas suavizadas Médias elevações do terreno, com domínio de topos arredondados e declividades moderadas 
(FLORENZANO, 2008).

Morros Médias elevações do terreno, com domínio de topos arredondados e declividades altas 
(FLORENZANO, 2008).

Serras ou montanhoso Altas elevações do terreno, com domínio de topos angulares e altas declividades 
(FLORENZANO, 2008).

Escarpas São rampas ou degraus de grande inclinação, características de bordas de planaltos 
(FLORENZANO, 2008).

 
 

 Após o reconhecimento de áreas homogêneas, estas foram delimitadas em tela, no 

programa ArcGIS® 10, para isso foi criado um Geodatabase específico para o mapa de 

unidades de relevo, com as features class correspondentes às classes descritas na Tabela 

17.3.2. 

Após serem identificadas, as unidades de relevo foram caracterizadas quanto à sua 

expressão geográfica, forma dos topos, padrão de drenagem, presença de vales, densidade 

hidrográfica, conforme os critérios apresentados na Tabela 17.3.3. 
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Tabela 17.3. 3 - Critérios utilizados para a caracterização das unidades de relevo (adaptada de IPT, 
1981 e Lollo, 1996). 

Atributo Categoria Dimensões ou Descrição Conceito

Pequena < 1 km
Média 1 – 2 km
Amplo > 2 km

Extensos > 2 km
Restritos < 2 km

Aplainado 0 – 5%
Arredondado < 20%

Anguloso >20%
Abertos < 10%

Fechados > 10%
Baixa < 2/km²
Média 2 a 3/km²

Alta 3 a 4,5/km²
Muito Alta > 4,5/km²

Forma dos vales
Declividade das 

vertentes

Frequência de canais
Número total de canais 

por km²

Expressão Geográfica
Maior componente de 

extensão da forma

Topos

Forma do topo Declividade do topo

 
 

Em campo, foi possível realizar o fechamento dos limites de cada unidade, 

produzindo o mapa conclusivo e foi feita, também, a caracterização das unidades 

previamente delimitadas, em relação aos seus perfis de alteração, que foram utilizados 

posteriormente para a elaboração do mapa de materiais inconsolidados.  
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18. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Geologia 

 

 Eduardo Goulart Collares 
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 A caracterização geológica da área de estudo é representada em três produtos 

principais: Mapa de Formações Geológicas; Mapa Geológico e Mapa de Substrato Rochoso 

Dominante. O trabalho envolveu as seguintes etapas (Figura 18.1): Levantamento e análise 

de dados existentes; digitalização e atividades de geoprocessamento; levantamento de 

campo e produção dos produtos cartográficos.  Com base nos aspectos geológicos obteve-

se, também, o mapa de Sistemas aquíferos.  

 

Levantamento e análise de dados 
existentes

Digitalização e atividades de 
geoprocessamento Levantamento de campo

Mapa  de Formações 
Geológicas Mapa Geológico Mapa de Substrato 

Rochoso

Produção dos mapas

 
Figura 18. 1 - Etapas envolvidas na caracterização geológica do Médio Rio Grande. 

 

18.1. Levantamento e análise de dados existentes 
 
 Nesta etapa foram pesquisados mapas pretéritos de levantamentos geológicos 

realizados na área de abrangência da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio 

Rio Grande. Os documentos obtidos foram analisados de acordo com escala; metodologia 

utilizada na elaboração e o material produzido.  

 Os produtos mais importantes foram produzidos no Departamento de Geociências da 

UNESP - Rio Claro, em escala original 1:100.000. Os produtos cartográficos da 

UNESP/CPRM foram sintetizados nas folhas de Delfinópolis (2008) - SF-23-V-A-III e de São 

Sebastião do Paraíso (2006) - SF.23-V-A-VI que, por sua vez, foram confeccionados com 

base nos seguintes trabalhos: Zanardo (1992); Simões (1995); Berner (1999); Coimbra 

(1999); Ferreira (2000); Sousa (2001); Damázio (2002); Luvizotto (2003); Silva (2003); 

UNESP/CPRM (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2005); Choupina (2007) e 

Santos (2007). 

 Além destes, outros documentos foram utilizados como fontes auxiliares: Folha de 

Alpinópolis - SF23-V-B-IV – 1:100.000, disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil - 
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CPRM (2005) produzido pela UERJ e o Mapa Geológico de Minas Gerais, na escala 

1:1.000.000, elaborado pela Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG (1994).  

 

18.2. Digitalização e atividades de geoprocessamento 
 

 Após a análise detalhada dos documentos obtidos na etapa anterior, passou-se à 

fase de geoprocessamento. Os mapas geológicos levantados foram geo-orientados, 

individualmente, no software ENVI 4.8® e importados para o software AutoCAD® Map 2010, 

onde foram dispostos em mosaico, compreendendo a área de abrangência da bacia. 

Posteriormente passou-se à digitalização dos contatos geológicos e produção de topologias, 

que permitiram a quantificação das unidades.   

  

18.3. Levantamento de campo 
 

 O levantamento de campo foi produzido com dois objetivos: 1) conferir as unidades 

geológicas descritas pelos mapeamentos pretéritos e 2) produzir informações de campo nas 

áreas onde as informações existentes não haviam sido produzidas em escala compatível 

com este trabalho.  

 O trabalho de campo foi executado em toda a área de abrangência da bacia, com 

atenção especial para a região noroeste, coberta apenas pelo Mapa Geológico de Minas 

Gerais - COMIG (1994). Com os dados de campo, agregados à fotoleitura da imagem de 

satélite e ao modelo digital do terreno, foi possível validar e/ou retificar os limites das 

unidades geológicas. 

 

18.4. Produção dos mapas  
 

 A geologia da área de abrangência do Médio Rio Grande é composta tanto por 

rochas da Bacia do Paraná, quanto por rochas do Embasamento Cristalino. Para a 

representação cartográfica das principais formações geológicas ocorrentes na área foi 

produzido o Mapa de Formações Geológicas, onde estão representados os seguintes 

domínios: Coberturas Aluvionares; Coberturas Cenozóicas Indiferenciadas; Bacia do 

Paraná; Complexo Barbacena e Sequência Greenstone Morro do Ferro; Grupo Canastra; 

Grupo Araxá; Grupo Bambuí. 
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 No Mapa Geológico, procurou-se sintetizar a presença dos principais tipos litológicos 

ocorrentes nas unidades geológicas já descritas em trabalhos pretéritos mencionados no 

item 4.4.3.1. As 26 unidades geológicas foram assim denominadas: 

 Coberturas aluvionares; 

 Coberturas cenozóicas indiferenciadas; 

 Basalto e diabásio (Formação Serra Geral); 

 Arenito (Formação Botucatu);  

 Arenito conglomerado folhelho e siltito (Formação Aquidauana); 

 Xisto e filito com ocorrência local de gnaisse e mármore; 

 Rochas calcissilicáticas; 

 Filitos e metadiamectitos; 

 Gnaisses com intercalações de xisto quartzo-xisto quartzito e anfibolito;  

 Mica-xisto com intercalações de quartzo-xisto quartzito anfibolito gnaisse; 

 Gnaisse migmatítico; 

 Gnaisse com intercalações de xisto quartzito e anfibolito;  

 Mica-xisto com intercalações comuns de quartzito;  

 Quartzito com intercalações de mica-xisto;  

 Mica-xisto com ocorrências ocasionais quartzito e lentes de mármore;  

 Rochas ultramáficas;  

 Gnaisse e xisto com intercalações ocasionais de quartzito anfibolito e rocha 

calcissilicática; 

 Filito com intercalações ocasionais de quartzito; 

 Quartzito com intercalações ocasionais de mica-xisto e filito; 

 Milonito e localmente gnaisses associados a rochas ultramáficas; 

 Mica-xisto com intercalações de quartzo-xisto e quartzito. Ocasionalmente lentes de 

rochas metabásicas; 

 Metaarenito com intercalações de quartzo-xisto quartzito filito metaconglomerado; 

 Migmatitos e granitóides gnaissificados graníticos a granodioriticos; 

 Rochas ultramáficas com intercalações de gnaisse e metassedimentos; 

 Anfibolitos e gnaisse dioríticos; 

 Gnaisse e migmatitos com intercalações de anfibolitos ultramáficas e 

metassedimentos; 

 O Mapa de Substrato Rochoso Dominante foi produzido com o objetivo de agrupar 

unidades geológicas com tipos litológicos que podem ser avaliados de forma conjunta em 

termos geotécnicos e geoambientais. Este mapa foi fundamental na produção de cartas 

interpretativas e em análises agrupadas com outros atributos. As unidades de substrato 

rochoso foram assim definidas: 
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 Coberturas Quaternárias; 

 Basalto e diabásio; 

 Arenito;  

 Milonito;  

 Xisto; 

 Xisto / Quartzito; 

 Quartzito; 

 Gnaisse; 

 Gnaisse / Xisto;  

 Gnaisse / Rocha Ultramáfica;  

 Rochas Ultramáficas; 

 Rochas Carbonáticas; 
 

18.5. Sistemas aquíferos  
 

 Souza (1995), ao estudar as disponibilidades hídricas subterrâneas do estado de 

Minas Gerais, estabeleceu 68 unidades aquíferas e 10 sistemas aquíferos, assim definidos: 

Aluvial; de Cobertura Detrítica; Arenítico; Carbonático; Pelítico-Carbonático; Basáltico; 

Pelítico; Quartzítico; Xistoso e Gnáissico-granítico. Ao estudar estes sistemas aquíferos o 

autor avaliou poços tubulares existentes e realizou um estudo estatístico, destacando alguns 

aspectos hidrogeológicos importantes (Tabela 18.5.1): profundidade do nível estático; 

profundidade do limite inferior da entrada d’água; vazão específica; vazão específica por 

metro de penetração; vazão máxima explotável. 

  
Figura 18.5. 1 - Aspectos hidrogeológicos dos sistemas aqüíferos ocorrentes no Estado de Minas 
Gerais (Souza, 1995). 

Sistemas Aquíferos  Máximo Média Máximo Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média

Aluvial 15 7,1 62 36,4 180,16 28,32 5,201 0,906 110 47,3

Cobertura Detrítica 29 4,7 85,3 34,9 1,27 0,31 0,032 0,005 13,1 4,9

Arenítico 80 16,2 145 50,8 4,44 0,42 0,052 0,007 155,4 14,8

Carbonático 100,5 18,5 124 43 66 5,43 6,502 0,104 166,6 20,5

Pelítico-Carbonático 72 19,6 106 40,5 17,07 1,66 0,382 0,033 148,1 15,2

Basáltico 82 20,5 122 46,4 6,21 0,48 0,131 0,008 93,1 7,5

Pelítico 75,9 12,8 100 41,2 26,21 0,79 0,754 0,018 118,4 9,1

Quartzítico 98 10,8 87,7 42,8 7,48 0,35 0,087 0,005 29,6 7,2

Xistoso 44,8 7,7 98 39,6 12,5 0,26 0,353 0,006 75,8 6,8

Gnáissico-Granítico 55 5,4 112 38,5 13,9 0,21 0,15 0,004 146,7 8,1

Profundidade do Nível 
Estático (m)

Profundidade do Limite 
Inferior  da Entrada d' água 

( )

Vazão Específica (l/s.m)
Vazão Específica por metro 

de Penetração (l/s.m.m)
Vazão Máxima Explotável 

(L/s)

 
 

 Com base no Mapa Geológico e de Substrato Rochoso Dominante, buscou-se 

delinear os principais sistemas aquíferos ocorrentes na área de abrangência da GD7. O 
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estudo tomou por base a terminologia das classes estabelecidas por Souza (1995), porém 

utilizando os limites das unidades geológicas aqui estabelecidos. Os sistemas aquíferos 

encontrados na bacia do Médio Rio Grande compreendem as seguintes unidades de 

substrato rochoso dominante: 

 

(1) – Cobertura detrítica 

 Coberturas Quaternárias; 

 (2) – Arenítico 

 Arenito;  

(3) – Basáltico 

 Basalto e diabásio; 

 (4) – Quartzítico 

 Quartzito; 

 Milonito;  

 (5) – Xistoso 

 Xisto; 

 Xisto / Quartzito; 

 Gnaisse / Xisto;  

 (6) – Gnáissico-granítico 

 Gnaisse; 

 Gnaisse / Rocha Ultramáfica;  

 Rochas Ultramáficas; 

 (7) – Pelítico-carbonático 

 Rochas Carbonáticas; 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma vez definidos os limites dos sistemas aquíferos, realizou-se um estudo 

estatístico dos dados hidrogeológicos obtidos em 159 poços tubulares ocorrentes na área de 

estudo e que foram identificados durante o levantamento de usuários (descrito no Capítulo 

11). Muitos outros poços foram cadastrados, porém não possuem dados hidrogeológicos. 

Os parâmetros avaliados foram vazão de teste; nível estático; nível dinâmico; rebaixamento; 

vazão específica.  

 Com base nos estudos aqui efetivados e no estudo estatístico disponibilizado por 

Souza (1995), procurou-se estabelecer uma classificação hierárquica dos sistemas 

aquíferos, com base na sua produtividade, utilizando como referência as médias das vazões 

de teste e das vazões específicas de cada sistema aquífero. Para o estabelecimento de 

valores típicos para cada sistema aquífero, utilizados para a hierarquização, calculou-se a 

média ponderada dos valores médios obtidos em cada estudo, considerando peso 2 para o 

estudo local e peso 1 para o estudo realizado por Souza (1995). Os valores obtidos e a 

classificação hierárquica são apresentados no Volume 3 desta publicação, item 6.3. 
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19. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Pedologia 

 

 Hélcio Andrade 
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 O mapeamento pedológico e a caracterização da aptidão agrícola das terras da área 

de abrangência deste projeto, foram desenvolvidos através de uma parceria entre a 

Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP) e a Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), por intermédio do Departamento de Ciência do Solo (DCS-UFLA), sob a 

coordenação do Prof. Dr. Hélcio Andrade e que contou com a participação efetiva do aluno 

do curso de Engenharia Ambiental da Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP), 

Leonardo Dias Fonseca. 

 

19.1. Embasamento teórico 
 

 A pedologia, como ciência, se desenvolveu a partir do final do século XIX, com os 

estudos de Dokuchaiev, Glinka e Sibirtzev, na Rússia, mostrando a importância do clima e 

dos organismos, além do material de origem na gênese dos solos; Fallou, Hilgard, Orth, 

Stremme, Marbut, entre outros, na America do Norte, até culminar com Jenny, na década de 

1940, que propôs a equação dos fatores de formação do solo: S= f (material de origem, 

clima, organismos, relevo, tempo) (BUOL et al., 1989).  

Entendida a relação entre os fatores de formação dos solos, tornou-se possível a 

elaboração de modelos preditivos de sua distribuição na paisagem, por meio de estudos 

interdisciplinares, envolvendo geologia, geomorfologia e pedologia.  

De acordo com Lacerda (2008), citando Clemente (1988), as pesquisas que 

envolvem relações entre rochas e classes de solo evoluíram a partir da década de 1960, 

com o surgimento de estudos pedológicos específicos de perfis de alteração e gênese de 

solos. Dentre esses estudos destacam-se os trabalhos clássicos de Delvigne (1965) e 

Boulet (1978), dentre outros.  

Ainda conforme Lacerda (2008), a partir desses trabalhos, foram realizados no Brasil 

estudos que apresentaram evolução do conhecimento dos mecanismos de formação dos 

produtos de alteração e pedogênese. No entanto, os trabalhos sobre o tema são raros, uma 

vez que no Brasil há grande diversidade litológica, mostrando os mais variados ambientes 

geológicos. Nessa linha de pesquisa, podem ser destacados os trabalhos de Cerri (1979), 

Oliveira (1980), Gonçalves (1987), Menegotto; Gasparetto (1987), Clemente (1988), 

Gasparetto e Menegotto (1995). 

Com o avanço tecnológico, novas ferramentas foram sendo incorporadas ao estudo 

dos solos. As aplicações de geotecnologias na pedologia começaram na década de 30 do 

século passado, com a utilização de fotografias aéreas como materiais de base, e 

desempenharam um papel relevante no levantamento e mapeamento dos recursos naturais 

até a década de 60.  
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A partir de 1962 o sensoriamento remoto e os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) ganharam lugar de destaque na caracterização do meio ambiente, salientando-se 

principalmente a década de 1980, com o lançamento da serie de satélites Landsat.  

Com o uso de geotecnologias, e a partir de observações dos padrões de distribuição 

dos solos na paisagem, feitas ao longo de anos de estudo, Andrade et al. (1998)  

desenvolveram modelos para a geração de mapas de solos na região de Lavras-MG. Tais 

modelos se baseiam na caracterização da paisagem pelo estudo da distribuição de relevo, 

classes de declividade, posição de vertentes, geologia, clima e vegetação, fatores que 

influenciam diretamente o balanço entre as taxas de pedogênese e as de erosão, 

responsáveis pela diferenciação das unidades de solos mapeadas.  

O principio básico que norteia tais estudos é a relação entre os diversos bioclimas, 

as taxas de pedogênese e as classes de solo originadas. Em uma determinada região, onde 

as condições bioclimáticas são semelhantes, os fatores de formação responsáveis pela 

diferenciação pedogenética acabam se restringindo ao material de origem e o relevo, o qual 

condiciona o tempo de exposição ao intemperismo. Compete então ao pesquisador 

identificar em que relevo (classe e forma de declive, designados de pedoforma) as taxas de 

pedogênese são responsáveis pela diferenciação entre as classes de formação de solos, e 

associar esse parâmetro à variação do material de origem, o que é caracterizado como 

relação pedomorfogeológica. 

A eficácia da modelagem proposta por Andrade et al. (1998) tem sido testada e 

comprovada em estudos e mapeamento de solos, dentre os quais destacam-se: Lacerda 

(1999); Alves et al. (2000); Rebellatto (2000); Resende (2000); Machado (2002);  Marques 

(2003);  Lacerda et al. (2006, 2008); Bertoldo (2008) e Silva (2011). 

A finalidade principal de um levantamento e mapeamento do recurso natural solo é 

fornecer informações para o estudo e planejamento da adequação do uso da terra à sua 

aptidão agrícola. Para tal, uma das ferramentas desenvolvidas para regiões com 

características semelhantes às brasileiras, onde se pratica um sistema agrícola sob 

diferentes níveis tecnológicos, é o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, 

denominado de Sistema FAO/Brasileiro. Este sistema foi desenvolvido na década de 60 no 

Brasil, por Bennema et al. (1965) e complementado por Ramalho Filho e Beek (1995). O 

Sistema FAO/Brasileiro toma como base as qualidades do ecossistema em relação a cinco 

parâmetros: nutrientes, água, oxigênio, mecanização e erosão. 

Partindo-se das condições ideais, são analisados e quantificados os desvios para 

cada parâmetro, e então é feita a confrontação das informações através dos quadros guias, 

conforme as diversas regiões climáticas do Brasil. 

O Sistema FAO/Brasileiro apresenta uma peculiaridade que o distingue dos demais, 

na classificação da aptidão, ele leva em conta os níveis de manejo, o que o torna ideal para 
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países como o Brasil, onde a exploração da terra é feita de forma e níveis tecnológicos 

muito variados. O Sistema FAO/Brasileiro é estruturado em seis grupos e quatro classes de 

aptidão agrícola, conforme mostram as Tabelas 19.1.1 e 19.1.2. 

 
Tabela 19.1. 1 - Alternativas de utilização das terras de acordo com o grupo de aptidão agrícola.  

1  

2
3
4
5

6

Intensidade ou condições de uso 

Lavoura

Aptidão 
Restrita

Aptidão 
Regular Aptidão Boa

Alternativas e 
Limitações 
(desvios)

Pastagem 
plantada

    
Al

te
rn

at
iv

as

    
Lim

ita
çõ

es

Grupo de 
Aptidão

Preservação 
da flora e da 

fauna

Silvicultura 
e/ou 

pastagem 
natural

 
 

 
Tabela 19.1. 2 - Grupos e classes de aptidão agrícola e alternativas gerais de utilização. 

Grupo Classe A B C

1 Boa 1A 1B 1C

2 Regular 2a 2b 2c

3 Restrita 3(a) 3(b) 3(c)

4 Boa 4P

4 Regular 4p

4 Restrita 4(p)

5 Boa 5N 5S

5 Regular 5n 5s

5 Restrita 5(n) 5(s)

6

Al
te

rn
at

iv
as

Lim
ita

çõ
es

Alternativas
de uso e limitações

Nível de manejoAptidão Agrícola

Pastagem plantada

Silvicultura e/ou pastagem natural

Sem aptidão para uso agrícola

Inapta: preservação da flora e da fauna ou recreação

Lavouras

 
 

 

19.2.  Metodologia 
 

 A metodologia adotada neste estudo se baseia na proposta por Andrade et al. 

(1998). A Figura 19.2.1 representa, de modo geral, as principais atividades desenvolvidas na 

pesquisa e que serão descritas nos tópicos seguintes. 
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Figura 19.2. 1 - Fluxograma com as principais atividades desenvolvidas. 

 

19.2.1. Levantamento de dados básicos 
 

 Para a elaboração de um mapa de classes de solos, considerando a escala proposta 

para o trabalho, alguns dados do meio físico são fundamentais para uma compartimentação 

preliminar da área com relação aos possíveis tipos de solos. Esta compartimentação 

preliminar foi de fundamental importância para direcionar os trabalhos de campo realizados. 

Realizou-se uma correlação entre três importantes atributos do terreno: declividades; 

hipsometria e geologia. Os métodos adotados na obtenção destes atributos estão descritos 

nos itens 17 e 18.  

Para permitir as análises aqui obtidas, as unidades geológicas foram agrupadas nos 

seguintes grupos: 

 

a) GRUPO 1 - Arenitos e Quartzitos (Psamíticas): 

- Arenito (Formação Botucatu) 

- Arenito conglomerado folhelho e siltito (Formação Aquidauana) 

- Quartzito com intercalações de mica-xisto 

- Quartzito com intercalações ocasionais de mica-xisto e filito 

- Metaarenito com intercalações de quartzo-xisto.quartzito.filito.metaconglomerado 
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b) GRUPO 2 - Xistos e Filitos (Pelíticas): 

- Xisto e filito com ocorrência local de gnaisse e mármore 

- Filitos e metadiamectitos 

- Mica-xisto com intercalações de quartzo-xisto.quartzito.anfibolito e gnaisse 

- Mica-xisto com intercalações comuns de quartzito 

- Mica-xisto com ocorrências ocasionais quartzito e lentes de mármore 

- Filito com intercalações ocasionais de quartzito 

- Mica-xisto com intercalações de quartzo-xisto e quartzito. Ocasionalmente lentes de 

rochas metabásicas 

c) GRUPO 3 - Gnaisses: 

- Gnaisses com intercalações de xisto.quartzo-xisto.quartzito e anfibolito 

- Gnaisse migmatítico 

- Gnaisse com intercalações de xisto.quartzito e anfibolito 

- Gnaisse e xisto com intercalações de quartzito.anfibolito e rocha calcissilicática 

- Milonito e localmente.gnaisses associados a rochas ultramáficas 

- Migmatitos e granitóides gnaissificados.graníticos a granodioriticos.localmente com 

lentes dioriticas.anfiboliticas e ultramáficas 

- Anfibolitos e gnaisse dioríticos 

- Gnaisse e migmatitos com intercalações de anfibolitos ultramáficas e 

metassedimentos 

d) GRUPO 4 - Rochas Básicas: 

- Basalto e Diabásio (Formação Serra Geral) 

- Rochas ultramáficas 

- Rochas ultramáficas com intercalações de gnaisse e metassedimentos 

e) GRUPO 5 - Coberturas Recentes: 

- Coberturas Aluvionares 

- Coberturas Cenozóicas Indiferenciadas 

f) GRUPO 6 - Rochas Calcáreas: 

- Rochas calcissilicáticas 
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19.2.2. Sensoriamento remoto 
 

Precedente à etapa de campo, realizou-se uma fotointerpretação utilizando-se de 

imagens de satélites ALOS, datadas de 2009, com resolução espacial de 2,5m. As imagens 

foram úteis na preparação e orientação dos trabalhos de campo. 

 

19.2.3. Processamento de dados 
 

Para o mapeamento pedológico, utilizou-se o método da modelagem 

geomorfopedológica, proposto por Andrade et al. (1998) para o município de Lavras-MG, e 

validada para diversas regiões de Minas Gerais e outros estados do Brasil (LACERDA, 

1999, 2006; ALVES et al., 2000, 2003, 2004; Rebellatto, 2000; Resende, 2000; Marques, 

2003; Lacerda et al. 2006, 2008; Bertoldo, 2008 e Silva, 2001). 

A modelagem geomorfopedológica consiste no cruzamento de informações entre a 

geologia e o relevo, considerados os principais fatores de diferenciação pedológica de uma 

região. A Tabela 19.2.1 apresenta um modelo de correlação entre classes de declive, tipo de 

relevo e agrupamento de solos, comum em várias partes do país. 

 
Tabela 19.2. 1 - Modelo de correlação entre classes de declive, tipo de relevo e grupamento de solos. 

Classes de declive (%) Classes de Relevo Classes de Solos

0 – 12 Plano a Suave Ondulado Solos com horizonte B latossólico

12 – 45 Ondulado a Forte ondulado Solos com horizonte B textural e  incipiente

> 45 Montanhoso
Solos com horizonte B incipiente e Solos
Litólicos  

 

19.2.4. Levantamento de campo 
 

A partir do modelo gerado, foi feito o reconhecimento de campo para a sua validação 

e para a coleta de amostras de solos. Foram coletadas 40 amostras de solos, em 27 perfis 

distribuídos pela área de estudo. Os materiais de solo foram coletados em amostra única, 

sem repetição, nos horizontes identificados nos perfis. A Figura 19.2.2 apresenta a 

localização dos pontos de reconhecimento e amostragem. 

As amostras foram coletadas, embaladas e identificadas, para análises químicas e 

morfológicas. Uma porção de cada uma das amostras foi armazenada em sacos plásticos, 

identificada e encaminhada para o laboratório de solos da FESP para análises 
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granulométricas e químicas de rotina. As coletas foram efetuadas de acordo com Santos et 

al. (2005), com algumas adaptações em relação à descrição dos perfis.  

 

 
Figura 19.2. 2 - Pontos de reconhecimento e avaliação de campo, nos municípios - Modelagem 
Geomorfopedológica. 

 

19.2.5. Ensaios de laboratório 
 

Foram realizadas análises laboratoriais que auxiliaram na classificação dos solos. As 

análises físicas consistiram em granulometria e classificação textural, argila dispersa em 

água (método da pipeta), relação silte/argila. As análises químicas foram as de rotina para a 

fertilidade, como a determinação do pH em água, fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, 

acidez  potencial (H + Al) e carbono orgânico (Embrapa, 1997). 
 

19.2.6. Classificação de solos segundo Embrapa 
 

A classificação dos solos foi realizada seguindo-se as chaves propostas pelo 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006), utilizando-se dos resultados 

da descrição das características morfológicas dos perfis de solos e os resultados das 

análises físicas e químicas obtidos durante a pesquisa. 
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19.2.7. Avaliação da aptidão agrícola 
 

 A aptidão agrícola foi avaliada por meio do sistema denominado Sistema 

FAO/Brasileiro, desenvolvido na década de 60 no Brasil (Bennema et al., 1965) e 

complementado por Ramalho Filho e Beek (1995). Este sistema toma como base as 

qualidades do ecossistema em relação a cinco parâmetros: nutrientes, água, oxigênio, 

mecanização e erosão. Partindo-se das condições ideais, foram analisados e quantificados 

os desvios para cada parâmetro, e então foi feita a confrontação das informações por meio 

dos quadros guia, conforme as diversas regiões climáticas do Brasil. 
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20. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Mapeamento dos solos com enfoque 

geológico-geotécnico 
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O mapeamento dos solos com enfoque geológico-geotécnico foi realizado utilizando-

se do conceito amplamente difundido no campo da geotecnia, que se denomina materiais 

inconsolidados e cuja descrição faz-se com base em perfis típicos de alteração. Os 

materiais inconsolidados são descritos como sendo todos os materiais geológicos, residuais 

ou retrabalhados, que sobrepõem o substrato rochoso são ou pouco alterado (COLLARES e 

LORANDI, 1995). Seguindo esta definição, foi possível representar todo o perfil de alteração 

em um único documento cartográfico. 

O mapa de materiais inconsolidados foi elaborado considerando os princípios 

básicos da metodologia de Collares e Lorandi (1995). A partir do mapa de unidades de 

relevo (item 17.3 ), associado a trabalhos de campo e ensaios laboratoriais, foram definidos 

os tipos de materiais inconsolidados e unidades que são associações de tipos, considerando 

sua distribuição espacial. 

Inicialmente, foi feita uma sobreposição do mapa de unidades de relevo (descrito no 

item 17.3 ) com o mapa de substrato rochoso (descrito no Capítulo 18 ), assim, pode-se 

determinar unidades homogêneas (prévias) e que serviram de base para os levantamentos 

de campo. 

Em campo, foram realizadas descrições gerais dos materiais, buscando caracterizar 

o perfil de alteração exposto em taludes de corte ou em processos erosivos, quanto à sua 

textura (por meio da análise táctil-visual), espessura predominante, teor de micas, relação 

com as formas de relevo.  

Para a definição dos horizontes de solo do perfil de alteração considerou-se a 

classificação adaptada de Pastore (1992), conforme apresenta a Figura 20.1. Com base nos 

perfis típicos de alteração foram definidos os horizontes de solo para coletas de amostras e 

posterior realização de ensaios de Análise Granulométrica Conjunta.  

 

 
Figura 20. 1 - Perfil de alteração esquemático utilizado para caracterização dos materiais 
inconsolidados. 
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 Com base neste perfil de alteração, as denominações e características dos 

horizontes considerados, são descritas a seguir: 

• Horizonte de solo maduro (laterítico): pode ser formado tanto por solo residual, 

como por solos transportados (exceto aluviões, que constituem uma unidade 

individualizada), estando sempre afetado por processos de evolução pedológica. 

Não apresenta características da rocha de origem e possui estrutura macro porosa. 

Sua constituição granulométrica é muito variável, dependendo da rocha de origem. 

• Horizonte de solo saprolítico: é composto por solo residual jovem e apresenta 

algumas estruturas reliquiares da rocha de origem, podendo conter, em média até 

10% de blocos de rocha. Pode apresentar preservadas, algumas estruturas como 

foliação, fraturas e falhas. 

• Horizonte de saprolito: corresponde a uma transição entre o maciço de solo e o 

maciço rochoso. Basicamente é constituído por blocos ou camadas de rocha em 

vários estágios de alteração, com dimensões variáveis, envolvidos por solo 

saprolítico.  A quantidade de blocos presente neste horizonte varia de 10 a 90%. 

• Horizonte de rocha: vai desde o topo do maciço rochoso até a rocha sã, portanto 

inclui tanto horizontes onde os minerais já se apresentam alterados pela ação intempérica, 

sem brilho e com resistência reduzida, como horizontes onde não há sinais evidentes de 

alteração, podendo haver, no entanto, indícios desta ao longo das descontinuidades. 

 Os perfis de alteração descritos foram analisados e os que apresentavam 

características semelhantes em termos de espessura e textura dos materiais, posição 

geográfica e declividade, foram agrupados e possibilitaram a definição de perfis típicos das 

unidades, bem como a delimitação destas. Com isto foi possível a obtenção do Mapa de 

Materiais Inconsolidados. 

 A partir do Mapa de Materiais Inconsolidados realizou-se uma simplificação do 

mesmo, agrupando algumas unidades e reescrevendo-as com base na classificação textural 

dos horizontes predominantes, e, com isto, obteve-se o Mapa de Unidades Texturais. 
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21. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Análise da qualidade da água 
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 O objetivo deste estudo foi gerar elementos quantitativos e qualitativos para a futura 

classificação dos corpos de água das sub-bacias hidrográficas do Médio Rio Grande, de 

acordo com a Deliberação Normativa COPAM 1/2008 e Resolução CONAMA 357/2005.  

 

21.1. Pontos de amostragem 
 

Foram realizadas coletas em quatorze afluentes do rio Grande, que deságuam na 

área represada pela usina hidroelétrica (UHE) Marechal Mascarenhas de Moraes, 

distribuídos em um total de 28 pontos de coleta, sendo que, em cada afluente foram 

analisados dois pontos, um a jusante (foz) e outro a montante (nascente) (Figura 21.2.1). As 

coletas de água e sedimento foram quadrimestrais durante o período de Setembro de 2009 

a Junho de 2011, em triplicatas. As amostras e as medidas realizadas in situ ocorreram 

entre 08:00 e 18:00 horas. As amostras foram designadas conforme simbologia apresentada 

Tabela 21.2.1. Abaixo estão descritos os pontos de amostragem: 

 

a) Ribeirão do Esmeril (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Esmeril fica localizada 

no município de São João Batista do Glória, estando suas coordenadas UTM entre X 

349497,97262 e Y 7725012,19659, a 723 m de altura. A foz do Ribeirão Esmeril está 

localizada, também, no município de São João Batista do Glória, coordenadas geográficas 

entre X 345709,393686 e Y 7715835,81766. 

 

b) Córrego da Onça (Nascente e Foz): A nascente do Córrego da Onça localiza-se no 

município de Cássia, tendo suas coordenadas UTM entre X 293155,515093 e Y 

7729261,38057, com 928 m de altitude. A foz do Córrego da Onça está localizada no 

município de Cássia estrada para Delfinópolis, entre as fazendas da Serra e Fazenda 

Tamboril, coordenada UTM entre X 300925,239791 e Y 7729412,40018. 

 

c) Ribeirão Grande (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Grande fica no município de 

Delfinópolis, no Chapadão da Babilônia, entre as coordenadas UTM X 341076,7229 e Y 

7746744,55046, com altitude 1331. A foz fica no município de São João Batista do Glória, 

coordenadas UTM entre X 339878,970943 e Y 7725416,32846. 

 

d) Rio São João (Nascente e Foz): A nascente do Rio São João localiza-se no perímetro 

urbano de Nova Resende, no bairro Lava Pés, coordenadas UTM X 353505,122443 e Y 

7664627,06291, com 1191 m de altitude. A foz do Rio São João localiza-se no município de 

Cássia, coordenadas UTM X 311768,915558 e Y 7725897,2132. 
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e) Ribeirão Bocaina (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Bocaina localiza-se no 

município de Passos na comunidade do Tanquinho, coordenadas UTM X 340809,050957 e 

Y 7687414,86376, com altitude de 1064 m. A foz do Ribeirão Bocaina localiza-se no 

município de Passos, coordenadas UTM X 331271,976485 e Y 7719785,16459. 

 

f) Ribeirão São Pedro (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão São Pedro localiza-se 

entre o município de Capetinga e o distrito de Goianases, coordenadas UTM X 

285170,198835 e Y 7711345,69201, com 806 m de altitude. A foz do Ribeirão São Pedro 

localiza-se no município de Cássia, coordenadas UTM X 300663,928525 e Y 

7719579,02123. 

 

g) Ribeirão Cavalão (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Cavalão localiza-se no 

município de Sacramento, coordenadas UTM X 281339,022619 e Y 7761529,711720, com 

811 m de altitude. A foz do Ribeirão Cavalão localiza - se no município de Sacramento, na 

Fazenda Cavalão, coordenadas UTM X 284703,928710 e Y 7759670,953710. 

 

h) Ribeirão Santo Antonio (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Santo Antônio 

localiza-se no município de Delfinópolis, coordenadas UTM X 287011,742885 e Y 

7600769,779790, com 757 m de altitude. A foz do Ribeirão Santo Antônio se encontra, 

também, no município de Delfinópolis, coordenadas UTM X 291712,831080 e Y 

7268512,337680. 

 

i) Ribeirão do Engano (nascente e foz): A nascente do Ribeirão Engano localiza-se no 

município de Sacramento, coordenadas UTM X 289094,804530 e Y 7764305,097940 e 

altitude de 748 m. A foz do Ribeirão Engano localiza-se, também, no município de 

Delfinópolis, coordenadas UTM X 291375,066626 e Y 7763268,463450. 

 

j) Ribeirão Fumal (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Fumal esta localizado no 

município de São João Batista do Glória, coordenadas UTM X 354494,252029 e Y 

7730021,843270, com altitude de 1055 m. A foz do Ribeirão Fumal localiza-se no município 

de São João Batista do Glória, coordenadas UTM X 356528,627677 e Y 7715537,405120. 

 

k) Ribeirão Bom Jesus (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Bom Jesus localiza-se 

no município de São Roque de Minas, coordenadas UTM X 299331,956031 e Y 

7764638,923510, com altitude de 740 m. A foz do Ribeirão Bom Jesus localiza-se no 

município de Delfinópolis, coordenadas UTM X 297654,370720 e Y 7758870,842260. 
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l) Ribeirão Cancan (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Cancan localiza-se no 

município de Alpinópolis, coordenadas UTM X 362653,180274 e Y 7684755,218240 e 

altitude igual a 1053 m. A foz do Ribeirão Cancan localiza-se no distrito de Furnas, 

coordenadas UTM X 358733,692097 e Y 7711087,981840. 

 

m) Ribeirão Conquista (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão Conquista localiza-se no 

município de Nova Resende, coordenadas UTM X 360277,431960 e Y 7675587,072330, 

com altitude de 1171 m. A foz do Ribeirão Conquista localiza-se no município de Alpinópolis, 

coordenadas UTM X 354899,698616 e Y 7708057,279370. 

 

n) Ribeirão do Ouro (Nascente e Foz): A nascente do Ribeirão do Ouro localiza-se no 

município de Ibiraci, coordenadas UTM X 280931,064211 e Y 7735236,236220, com altitude 

de 1079 m. A foz do Ribeirão do Ouro localiza-se próxima à comunidade da Lage, no 

município de Ibiraci, coordenadas UTM X 271572,012927 e Y 7753823,646460. 

 

21.2. Amostragem 
 

Amostras de água foram obtidas abaixo da lâmina d’água com garrafas de polietileno 

de 1000 ml para variáveis físicas e químicas, com exceção de demanda bioquímica de 

oxigênio e oxigênio dissolvido às quais foram coletadas com frasco âmbar de 250 ml. O 

acondicionamento e conservação das amostras foram realizados conforme métodos 

especificados em “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 

1998). Para a análise da qualidade da água dos afluentes foram determinadas as variáveis 

físicas, químicas e biológicas. 
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Figura 21.2. 1 - Localização dos 28 pontos de coleta na Bacia Hidrográfica do Médio Rio Grande. 

 
Tabela 21.2. 1 - Tabela referente à localização dos 28 pontos na área de estudo, com identificação 
do nome e sigla do Ribeirão. 

Pontos Sigla e Nome do Ribeirão Localização Pontos Sigla e Nome do Ribeirão Localização

1 RCN (Ribeirão do Cavalão) Nascente 15 RCAN (Ribeirão Cancan) Nascente

2 RCF (Ribeirão do Cavalão) Foz 16 RCAF (Ribeirão Cancan) Foz

3 REN (Ribeirão do Engano)  Nascente 17 RCON (Ribeirão Conquista) Nascente

4 REF (Ribeirão Engano) Foz 18 RCOF (Ribeirão Conquista) Foz

5 RBJN (Ribeirão Bom Jesus) Nascente 19 RBN (Ribeirão Bocaina) Nascente

6 RBJF (Ribeirão Bom Jesus) Foz 20 RBF (Ribeirão Bocaina) Foz

7 RSAN (Ribeirão Santo Antônio) Nascente 21 RSJN (Rio São João) Nascente

8 RSAF (Ribeirão Santo Antônio) Foz 22 RSJF (Rio São João) Foz

9 RGN (Ribeirão Grande) Nascente 23 RSPN (Ribeirão São Pedro) Nascente

10 RGF (Ribeirão Grande) Foz 24 RSPF (Ribeirão São Pedro) Foz

11 RESN (Ribeirão do Esmeril) Nascente 25 CON (Córrego da Onça) Nascente

12 RESF (Ribeirão do Esmeril) Foz 26 COF (Córrego da Onça) Foz

13 RFN (Ribeirão do Fumal) Nascente 27 RON (Ribeirão do Ouro) Nascente

14 RFF (Ribeirão do Fumal) Foz 28 ROF (Ribeirão do Ouro) Foz  
 

 

 

 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-201- 

 

21.3. Análises realizadas 
 

21.3.1. pH 
 
 O potencial hidrogeniônico - pH da água é um parâmetro utilizado para avaliar a 

acidez, neutralidade e alcalinidade de uma amostra de água. É medida através de uma 

escala que vai de 0 a 14, sendo 7 neutro, <7 ácido e >7 básico. A utilização deste parâmetro 

para avaliação da qualidade água está relacionado principalmente à acidificação da água 

quando ocorre a decomposição de matéria orgânica, normalmente de origem vegetal, além 

de possuir efeito sobre nos processos fisiológicos da fauna aquática (ESTEVES, 1998). A 

determinação do pH no presente estudo foi realizada através de um potenciômetro digital 

PHS-3B da PHTEK. 

 

21.3.2. Condutividade 
 

É o parâmetro que avalia a capacidade de conduzir corrente elétrica na água. 

Utilizado para determinar a concentração de íons na água, no qual quanto maior a 

quantidade de íons, maior será a condutividade elétrica da água de um recurso hídrico. 

Desta forma este parâmetro esta diretamente relacionada com a quantidade de sólidos 

dissolvidos totais (MACHADO, 2006). Para a determinação da condutividade dos afluentes 

da bacia do médio Rio Grande foi utilizado um condutivímetro digital MB-11 da MARTE. 

 

21.3.3. Alcalinidade 
 

 A alcalinidade da água se define como a capacidade de reagir quantitativamente com 

um ácido forte até um valor definido de pH, ou seja, é a capacidade da água de neutralizar 

ácidos (KATO, 1983). É calculada pelo somatório das diversas formas de alcalinidade 

(hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos), expressa em carbonatos de cálcio. As fontes de 

alcalinidade podem ser de origem natural ou antrópica (FUNASA, 2009). O recurso hídrico 

pode estar localizado em uma zona calcária, o que naturalmente terá uma alcalinidade 

elevada. Entretanto ações humanas como descargas de efluentes na água podem aumentar 

consideravelmente a concentração de carbonatos e hidróxidos, tendo como consequência 

uma elevada concentração de alcalinidade, comprometendo a qualidade da água do local. 

 O método analítico utilizado neste estudo segue as especificações de Golterman  et 

al. (1978), que consiste na titulação da amostra utilizando ácido sulfúrico até um 

determinado pH (4,35). 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-202- 

 

21.3.4. Dureza 
 

A dureza total é calculada como sendo a soma das concentrações de íons cálcio e 

magnésio na água, expressos como carbonato de cálcio. Pode ser classificada como dureza 

temporária – soma das durezas de carbonatos, e como dureza permanente – soma das 

durezas de não-carbonatos. A origem da dureza pode ser natural, por contato da água com 

o solo, onde a presença de dióxido de carbono dissolvido na água provoca a dissolução de 

sais pouco solúveis, como carbonato de cálcio e o sulfato de cálcio, tornando a água mais 

dura. No entanto pode também ter origem artificial, como por exemplo, em estações de 

tratamento de água que utilizada a adição de calcário como método de ajuste do pH para 

água destinada ao consumo humano, assim fazendo com que a dureza da água seja maior 

(FUNASA 2009). 

 Seguindo os métodos de Golterman  et al. (1978), a dureza foi determinada através 

da titulação da amostra com EDTA - ácido etilenodiaminotetracético. 

 

21.3.5. Oxigênio dissolvido 
 

 De acordo com Esteves (1998), o oxigênio na água (O2) é um dos gases mais 

importantes na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos, pois esta variável 

esta diretamente relacionada com a produção e consumo do ecossistema. As principais 

fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Já o conteúdo de oxigênio 

dissolvido nas águas superficiais depende também da quantidade e tipos de matérias 

orgânicas instáveis na água. O OD é um fator importante na autodepuração que é o 

restabelecimento do equilíbrio do meio aquático, por mecanismos naturais (QUEGE; 

SIQUEIRA, 2005). 

  Para a determinação da concentração de OD foi usado o método de Winkler 

modificado com azida sódica, através da titulação das amostras fixadas em campo com 

tiossulfato de potássio (GOLTERMAN et al., 1978).  

 

21.3.6. Matéria Orgânica 
 

A matéria orgânica dissolvida na água representa um conjunto de substâncias 

provenientes da excreção, secreção e de processos intermediários da decomposição de 

organismos terrestres e aquáticos (MANTOVANI; MORAES-NOVO, 1996). De acordo com 

Esteves (1998), a concentração de matéria orgânica, juntamente com as altas temperaturas, 

contribui decisivamente para o grau de hipóxia da água. O efeito da concentração de 
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matéria orgânica sobre a dinâmica de oxigênio se manifesta, periodicamente, durante os 

períodos de chuvas ou, eventualmente, por ocasião de fortes ventos e/ou chuvas frias, 

fortes e duradouras. A maioria dos particulados orgânicos na água é composta de 

substâncias húmicas, por exemplo, plantas degradadas, materiais provenientes de animais 

e por despejos de efluentes sem tratamento nos corpos hídricos. No entanto as atividades 

fotossintéticas e as lixiviações dos solos também contribuem com a concentração de 

matéria orgânica no sistema aquático (McNEELY et al., 1979; HUTZINGER, 1986).  

 A metodologia de análise matéria orgânica realizada segue as normas descritas pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB (1978), método de titulação 

com permanganato de potássio. 

 

21.3.7. Demanda Bioquímica de Oxigênio 
 

 Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é um parâmetro fundamental que determina 

indiretamente a concentração de matéria orgânica biodegradável através da demanda de 

oxigênio exercida por microrganismos através da respiração, ou seja, é a concentração de 

oxigênio necessária para degradar a matéria orgânica de uma amostra. É uma medida que 

procura retratar em laboratório o fenômeno que acontece no corpo d´água (CETESB, 1988). 

 Altas concentrações de DBO em recursos hídricos brasileiros são provocadas 

principalmente por despejos de origem orgânica, como efluentes domésticos, agrícolas e em 

alguns casos industriais. Esta alta concentração de matéria orgânica causa uma diminuição 

ou ausência de oxigênio na água, que terá como consequência o desaparecimento de 

espécies de peixes, assim como outras espécies de vida aquática sensíveis a baixos teores 

de oxigênio (VALENTE et al., 1997). 

 A DBO dos afluentes estudados foi mensurada através do teste padrão de incubação 

por cinco dias em uma temperatura constante de 20ºC, seguindo as normas analíticas da 

APHA (1995). 

 

21.3.8. Nitrogênio 
 

 Para Esteves (1998) um dos mais importantes elementos no metabolismo de um 

ecossistema aquático é o nitrogênio, devido a sua participação na formação das proteínas 

da biomassa aquática. Ele pode também atuar como um fator limitante da produção primária 

do ecossistema. Entretanto o acúmulo de nitrogênio em um corpo hídrico, provocado 

principalmente pela lixiviação de material orgânico e inorgânico de origem alóctone pode 

causar o aumento da produção primária, causando o fenômeno da eutrofização, o que afeta 
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diretamente de forma negativa todas as outras formas de vida aquática, principalmente os 

peixes. 

 Para determinar a concentração de nitrogênio total em água, foi empregado o 

método de digestão da amostra seguido por titulação com acido sulfúrico leve descrito por 

Valderrama (1981). 

 

21.3.9. Fósforo 
 

 O fósforo é um elemento imprescindível nos sistemas biológicos devido a sua 

participação direta em diversos processos fundamentais do metabolismo dos seres vivos. 

Na água consiste no principal fator limitante de produtividade e de eutrofização (ESTEVES, 

1998). O fósforo disponível no solo de ecossistemas impactados pela agricultura intensiva é 

transferido, através da lixiviação, para os corpos hídricos, provocando a alta produção 

primária, assim diminuindo a disponibilidade de oxigênio na água (PELLEGRINI, 2005). 

Esteves ainda ressalta que todo fósforo disponível em ambientes aquáticos se encontra em 

forma de fosfatos seja em íons ou nas formas complexas. 

 Foi usado o método descrito por Strickland e Parsons (1960) para determinar a 

concentração de fósforo total dos 14 afluentes da bacia do médio Rio Grande. Este método 

consiste em digerir a amostra e através da colorimétrica mensurar a concentração. 

 

21.3.10. Clorofila  
 

 Para Longhurst (1995), a quantidade de clorofila integrada a água de um corpo 

hídrico é uma estimativa da concentração de biomassa fitoplanctônica distribuída ao longo 

da zona eufótica. No entanto a distribuição e concentração de clorofila na água podem variar 

de acordo com diversas variáveis físicas e químicas, como a irradiação solar e 

disponibilidade de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. 

 Para estimar a clorofila total foi utilizado o método de Nush (1980) que consiste na 

extração da clorofila com acetona e mensuração por espectrofotometria. 

 

21.3.11. Metais 
 

 Os metais são um dos mais graves e impactantes elementos que contaminam os 

corpos hídricos brasileiros. Para Sampaio (2003) a presença de metais em altas 

concentrações pode causar a mortalidade da maioria das comunidades aquáticas. A 

quantidade de metais na água tem levado grande interesse ambiental devido ao seu caráter 
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não biodegradável, o que determina a permanência nos ciclos biogeoquímicos, tendo a 

água como seu meio de condução, assim causando a bioacumulação na biota aquática em 

níveis significantemente elevados.  

As análises de metais de sódio (Na), potássio (K), ferro (Fe), cálcio (Ca), magnésio 

(Mg), zinco  (Zn) e manganês (Mn) foram realizadas através de espectrofotometria de 

absorção atômica pelo espectrofotômetro modelo A Analyst 100 da marca Perkin Elmer. 

 

21.3.12. Coliformes totais e termotolerantes 
 

Coliformes totais são todas as bactérias que possui sua morfologia em bastonetes 

gram-negativos, não esporogênicos. Podem ser aeróbias ou anaeróbias facultativas, com 

capacidade de fermentar lactose com produção de gás no período de 24-48 horas a uma 

temperatura de 35ºC. A diferença das bactérias do grupo dos coliformes termotolerantes de 

origem fecal são a de possuírem morfologia em forma de bacilos e fermentarem lactose a 

uma temperatura a 44,5-45,5ºC em 24 horas (SILVA et al., 1997; BRASIL, 2012). Este grupo 

de bactéria chega aos corpos d’água através de efluentes domésticos despejados sem 

tratamento, que possuem material de fecal humano e de animais homeotérmicos. Segundo 

Rebouças (2002) a análise de coliformes em água é um importante parâmetro na avaliação 

da qualidade de águas doces, pois é possível refletir direta ou indiretamente a presença ou 

ausência de microrganismos que possam influenciar na estética e/ou salubridade da água. 

 A quantificação das bactérias do grupo de coliformes totais e termotolerantes nos 

afluentes de quinta ordem da bacia do médio Rio Grande foi efetivada através do método de 

tubos múltiplos de acordo com a APHA (1995), utilizando o meio de cultura presuntivo Lauryl 

Sulfate Broth a 36ºC por 24-48 horas, para posterior replicação para os meios de cultura 

Caldo Verde Brilhante a 36ºC 24-48 – para coliformes totais e Caldo E.C. a 45ºC – para 

coliformes termotolerantes. 

 

21.3.13. Comunidade de macroinvertebrados bentônicos 
 

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é um importante componente dos 

ecossistemas aquáticos. Desempenha um papel essencial na cadeia alimentar, 

produtividade, ciclagem de nutrientes, e decomposição destes ambientes. Vivem sobre e no 

sedimento ou podem ser encontrados associados à macrófitas aquáticas, estas 

comunidades podem exibir diferentes composições e estruturas funcionais como resposta 

biológica a variáveis físico-químicas de múltiplas escalas espaciais (LEAL et al., 2003; 

WÜRDIG et al., 2007). Estudos de monitoramento biológico em rios são normalmente 

baseados em mudanças na estrutura das comunidades. A comunidade bentônica é muito 
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importante em diferentes aspectos, sendo utilizada como indicador de qualidade da água, 

normalmente utilizando algum índice de qualidade biológica, como por exemplo o Biological 

Monitoring Working Part Score System – BMWP. 

Para cada ponto, amostras de sedimento para análise da comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos por meio de uma peneira granulométrica (500 μm), quando 

os afluentes possuíam baixa profundidade (<100 cm). Já para ambientes com maiores 

profundidades (>100 cm) foi empregado o pegador de fundo Petersen modificado (353 cm2). 

As amostras coletadas foram levadas ao laboratório e lavadas em uma peneira com 210 μm 

de abertura de malha. Terminada essa etapa, as amostras foram depositadas em bandejas 

iluminadas para uma triagem e os organismos encontrados foram fixados em álcool 70% 

para posterior identificação em microscópio estereoscópico. Os invertebrados bentônicos 

foram identificados até o nível taxonômico de família (com exceção a Classe Oligochaeta) 

com base em chaves e guias de identificação como as de Róldan-Pérez (1988), Merritt; 

Cummins (1996) e Costa et al. (2006). Sendo em seguida realizada a classificação da 

qualidade da água com relação à fauna de macroinvertebrados bentônicos, utilizando o 

índice biológico BMWP, adaptado por Junqueira et al. (2000), adquirido através dos valores 

de tolerância a poluição (score). 

 

21.4. Classificação da qualidade da água 
 
 Na avaliação da qualidade da água do Médio rio Grande considerou-se duas 

classificações: o Índice biológico BMWP e a classificação da Resolução CONAMA 357/05. O 

índice biológico BMWP classifica a qualidade da água de acordo com a  Tabela 21.4.1. 

 
Tabela 21.4. 1 - Tabela de classificação do índice BMWP. (Junqueira et al., 2000). 

Classe Faixa de “Score” Qualidade da Água

1 > 81 Excelente

2 80-61 Boa

3 60-41 Regular

4 40-26 Ruim
5 < 25 Péssima

 

  
 A Resolução CONAMA 357/05 classifica os corpos d’água de acordo com sua 

finalidade que podem ser de Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4. 

 Classe Especial: ao abastecimento doméstico sem ou simples desinfecção à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 
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 Classe 1: ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças e frutas  

que são consumidas cruas; à criação natural de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

 Classe 2: ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à proteção 

das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças e 

plantas frutíferas; à criação natural destinadas à alimentação humana. 

 Classe 3: ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à irrigação de 

culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à dessedentação de animais. 

 Classe 4: à navegação; à harmonia paisagística; aos usos menos exigentes. 
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22. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Cobertura florestal 

 

 Fernanda Oliveira Reis 
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 Dentro de um processo de planejamento ambiental, Campanili e Bertold (2010) 

afirmam que é essencial o levantamento de aspectos do território como remanescentes de 

vegetação nativa; tamanho dos fragmentos florestais; além de outros fatores dos meios 

físico e socioeconômico. Estes são alguns dos aspectos que devem ser abordados em um 

zoneamento ambiental. 

 A cobertura florestal é um importante parâmetro que indica as condições ambientais, 

principalmente por sua função reguladora dos processos hidrológicos e do ecossistema. 

Sendo assim, o levantamento e monitoramento de áreas florestadas em uma bacia 

hidrográfica assume um papel importante nas ações de planejamento, conservação e 

recuperação ambiental (LIMA, 2010). Em adição, a proteção da vegetação é importante para 

a garantia do equilíbrio natural entre escoamento e infiltração da água; a presença da 

cobertura florestal protege o solo contra o processo de erosão e suas consequências sobre 

os recursos hídricos como alterações na qualidade da água e assoreamento (MOTA, 2008). 

 MMA/ABF (2003) alertam que áreas contínuas de florestas têm sido transformadas 

em mosaicos fragmentados com mudança da faixa de entorno e nos próprios fragmentos, 

por meio da extração de madeira, caça, introdução de animais domésticos e espécies 

exóticas, do fogo e várias outras atividades socioeconômicas.  

 A fragmentação de áreas naturais é um processo que envolve a redução de habitat 

original e isolamento de manchas de áreas naturais remanescentes por meio de atividades e 

composições antrópicas. MMA (2006) coloca a fragmentação das áreas naturais como uma 

das principais causas da biodiversidade. 

 Ao estudar os “fragmentos florestais” Viana (1990) o define como sendo uma área de 

vegetação natural contínua, interrompida por barreiras naturais (lagos, outras formações 

vegetais, etc.) ou antrópicas (estradas, culturas agrícolas, etc.) capazes de diminuir 

expressivamente o fluxo de animais, pólen e, sementes. Segundo Sartori (2010), a 

fragmentação florestal de origem antrópica tem sido uma das principais causas de 

modificação, na estrutura e no processo de diferentes paisagens.     

 Neste trabalho, além do levantamento da cobertura florestal remanescente na área 

de estudo, procurou-se realizar um estudo referente à sua fragmentação, ou seja, fez-se 

uma análise, envolvendo número e tamanho, dos fragmentos florestais.  A análise foi 

executada por município, macrounidade e por unidade ambiental. Em um segundo momento 

efetivou-se a projeção de cenários alternativos, prevendo-se a formação de corredores 

ecológicos (este estudo é detalhado no Capítulo 22 desta publicação).  

 O levantamento da cobertura florestal e dos fragmentos envolveu, 

fundamentalmente, técnicas de sensoriamento remoto, e pode ser representado pelo 

esquema apresentado na Figura 22.1.  
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Figura 22. 1 - Fluxograma referente ao levantamento da cobertura florestal da área de estudo.  

 

22.1. Levantamento de dados espaciais (sensoriamento 
remoto) 
 

 Para a efetivação desta pesquisa adotou-se uma sistemática de trabalho baseada na 

utilização de técnicas de interpretação visual e digital de produtos de sensoriamento remoto, 

utilizando-se como base imagens de satélite. Utilizaram-se imagens de satélite ALOS, 

datadas de 2009, fusionadas, com resolução espacial de (2,5 x 2,5m) na composição 

R3G2B1. Para melhorar a capacidade visual da imagem utilizaram-se técnicas de realce do 

software ENVI 4.8®. O processo de interpretação visual baseou-se na fotoleitura da imagem 

e para dar maior dinamismo ao processo de digitalização utilizou-se o software AutoCAD® 

Map 2010. As Figuras 22.1.1 e 22.1.2 exemplificam o processo de digitalização e 

delimitação dos fragmentos florestais.  
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Figura 22.1. 1 - Imagem dos Fragmentos Florestais no AutoCAD® Map 2010. 

 

 
Figura 22.1. 2 - Imagem de detalhe de Fragmentos Florestais no AutoCAD® Map 2010. 
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22.2. Inserção na base georreferenciada e análise dos dados 
 

 Os dados foram organizados e tabulados em planilhas no software Excel, fornecendo 

subsídios para elaboração de gráficos e mapas. Os gráficos foram elaborados utilizando-se 

ferramentas gráficas do software Excel. Posteriormente os dados foram acoplados à base 

georreferenciada, no sistema de informações geográficas ArcGIS® 10. Nesta plataforma foi 

possível a análise pelos diferentes tipos de compartimentos.  

 Os planos de informações com a delimitação dos municípios, macrounidades 

ambientais e unidades ambientais foram sobrepostos aos fragmentos florestais no software 

ArcGIS® 10, o que permitiu a análise dos dados espaciais contidos em cada delimitação. 

Utilizou-se dos comandos Geoprocessing – Intersect, para obter dados quantitativos, como 

a área, média e o desvio padrão dentro de cada delimitação. 

 

22.3. Definição das Classes 
 

 Para determinar quais municípios, macrounidades e unidades ambientais 

apresentam uma Alta, Média ou Baixa ocorrência de cobertura florestal utilizou-se do 

método desvio padrão do ArcGIS® 10. Os limites das classes são apresentados nas Tabelas 

22.3.1 e 22.3.2.  

 
Tabela 22.3. 1 - Limites das classes de cobertura florestal para municípios e macrounidades. 

0-20

20-30

> 30

Cobertura Florestal

Classes (%)

Baixa

Média
Alta  

 
Tabela 22.3. 2 - Limites das classes de cobertura florestal para as unidades ambientais. 

0-20

20-50

> 50

Baixa

Média
Alta

Cobertura Florestal

Classes (%)

 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-213- 

 

22.4. Análise do nível de fragmentação 
  

 Mcgarigal et al. (2002 apud CALEGARI et al., 2009) argumentam que o tamanho 

médio dos fragmentos é considerado um adequado indicativo do grau de fragmentação 

florestal em uma região e deve ser obtido por meio do número de fragmentos e da área total 

ocupada pela classe. Dessa maneira, paisagens que apresentam menores valores para o 

tamanho médio de fragmento devem ser consideradas como mais fragmentadas. 

 Segundo Viana; Pinheiro (1998), a distribuição das classes de tamanho dos 

fragmentos de vegetação natural na paisagem é um elemento essencial para o 

desenvolvimento de diretrizes para a conservação da biodiversidade. Os fragmentos 

maiores, na maioria das vezes, possuem uma maior biodiversidade que os fragmentos 

menores.  

 A análise da fragmentação na área de estudo foi realizada no SIG ArcGIS® 10, 

considerando-se as classes apresentadas na Tabela 22.4.1.  
 

Tabela 22.4. 1 - Classificação dos Fragmentos Florestais Totais. 

Classe Número de Fragmentos Área (ha)

< 20 ha 26030 62.328
20 - 215 ha 1649 83.419

215 - 410 ha 60 16.659
410 - 604 ha 13 6.461

> 604 ha 10 7.815  
 

 Segundo Saunders; Hobbs; Margules (1991), quanto menor o fragmento, mais 

exposto à influência dos fatores externos ele estará. Considerando esta argumentação, os 

fragmentos com área menor que 2 hectares foram eliminados, pois estes estão mais sujeitos 

ao efeito de borda. A Tabela 22.4.2 apresenta os valores da reclassificação dos fragmentos 

que foram efetivamente utilizados na avaliação dos cenários.  

 
Tabela 22.4. 2 - Reclassificação dos Fragmentos Florestais sem as áreas menores que 2 hectares. 

Classe Número de Fragmentos Área (ha)

< 25 ha 9024 61.404
25 - 223 ha 1319 77.637

223 - 421 ha 54 15.742
421 - 619 ha 12 6.232

> 619 ha 9 7.208  
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23. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Suscetibilidade à erosão 
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Na elaboração da Carta de Suscetibilidade à Erosão procurou-se realizar uma 

análise dos aspectos do meio físico, quanto à suscetibilidade à erosão, identificando áreas 

mais ou menos predispostas ao desenvolvimento destes processos. 

 A metodologia adotada buscou agregar aspectos abordados em diversos trabalhos 

neste âmbito, em especial alguns realizados no Departamento de Geotecnia da USP - São 

Carlos e abordados nos itens 17 e 18 desta publicação. Os principais grupos de atributos 

considerados foram substrato rochoso; relevo; materiais inconsolidados e declividade. Cada 

documento cartográfico produzido para estes grupos de atributos (tema) foi analisado de 

forma individual, para observar a potencialidade de cada um de seus atributos internos (ou 

classes) em desenvolver processos erosivos, por meio de comparações pareadas. 

Posteriormente, os documentos cartográficos também foram analisados em conjunto, ou 

seja, comparados par a par. Todos os processamentos digitais foram realizados no SIG 

ArcGIS® 10.  
 

23.1. Elaboração das matrizes de comparação pareada (AHP) 
 

Na atribuição de pesos às classes de atributos utilizou-se a técnica de ordenação 

hierárquica desenvolvida por Saaty (1977), denominada Processo Analítico Hierárquico 

(AHP). Inicialmente os procedimentos desta técnica foram estruturados em planilhas 

eletrônicas, no software Excel.  

Os atributos internos (classes) e os temas foram comparados par a par, segundo a 

Escala de julgamento de Saaty (1977), assim foram determinadas as importâncias relativas 

(pesos) de cada um (Tabela 23.1.1). A definição da importância relativa de cada atributo e 

tema foi efetuada com base no conhecimento dos autores, nas pesquisas bibliográficas e, 

também, no conhecimento das condições da área de estudo. 

 
Tabela 23.1. 1 - Escala de julgamento (SAATY, 1977). 

Valores Importância

1/9 Extremamente menos importante
1/7 Muito menos fortemente importante
1/5 Fortemente menos importante
1/3 Moderadamente menos importante
1 Igualmente importante
3 Moderadamente mais importante
5 Fortemente mais importante
7 Muito mais fortemente importante
9 Extremamente mais importante

2, 4, 6 e 8 Valores intermediários  
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Após a determinação dos valores de importância relativa, foram determinados os 

autovetores (pesos) de cada um dos atributos e temas. Para calcular os autovetores, as 

matrizes foram normalizadas, através da divisão de cada elemento pela somatória dos 

elementos da coluna a que ele pertence e por último fez-se uma média aritmética de cada 

linha da matriz, obtendo assim os autovetores (pesos). 

A última etapa foi analisar a consistência dos pesos obtidos, para isso foi necessário 

calcular a Razão de Consistência (RC), os pesos definidos são aceitos quando a RC for 

menor ou igual que 0,10. A Razão de Consistência é dada pela Equação (1): 

 

   

Equação (1) 

onde, 

R = razão de consistência 

IR = índice de consistência randômico (Tabela 23.1.2) 

IC = índice de consistência, calculado pela Equação (2) 

 

 
                                                                              

Equação (2) 
onde, 

n = número que representa a ordem da matriz 

λmáx= autovalor máximo, dado pela Equação (3) 

 

 
                                                                                                                

Equação (3) 

onde, 

T = autovetor normalizado  

W = soma das colunas da matriz de comparações para cada atributo. 
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Tabela 23.1. 2 - Valores de consistência randômica (IR) em função da ordem da matriz (n).  

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IR 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57
 

 

A Tabela 23.1.3 apresenta a matriz de comparação pareada para as unidades de 

materiais inconsolidados. Cada elemento da matriz indica quanto o fator da coluna da 

esquerda é mais importante em relação a cada fator correspondente na linha superior, 

portanto quando um fator é confrontado com ele mesmo, o resultado é 1, pois possui igual 

importância.  

A distribuição de pesos para os materiais inconsolidados levou em consideração a 

espessura e textura dos materiais. Quanto maior a espessura, maior é a probabilidade de 

desencadeamento de processos erosivos lineares de grande porte, em relação à textura, 

quanto mais arenoso, mais suscetível à erosão. 

Tabela 23.1. 3 - Matriz de comparação pareada para as unidades de materiais inconsolidados. 
Unidades de Materiais 

Inconsolidados
2 1 14 9 8 10 11 13 15; 16 3; 6; 7 4; 5; 12; 17

2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9

1 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

14 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 8

9 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8

8 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7

10 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6

11 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5

13 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4

15; 16; 1/8 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3

3; 6; 7; 1/9 1/8 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2

4; 5; 12; 17 1/9 1/9 1/8 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1

SOMA 3,07 4,95 7,84 11,72 16,59 22,45 29,28 37,08 44,83 53,50 62,00  
 

A Tabela 23.1.4 apresenta a matriz normalizada, o autovetor (peso) e a análise de 

consistência obtida para as unidades de materiais inconsolidados. As Unidades 1 e 2, foram 

as que receberam maior peso, 26,99% e 20,06%, respectivamente. Já as Unidades 15 e 16 

apresentam um grande teor de finos, por isso, a atribuição do peso 2,31%. As Unidades 3, 6 

e 7, possuem materiais com textura arenosa, no entanto estes apresentam pequena 

espessura, sendo que muitas vezes o substrato rochoso aflora na superfície, assim o peso 

atribuído a estas unidades foi 1,71%. As Unidades 4, 5, 12, 17, foram as que receberam 

menor peso (1,34%), sendo que as Unidades 4, 5 e 17 pelo fato de possuírem textura 

desfavorável à ocorrência de processos erosivos e a Unidade 12 pelo mesmo motivo ou por 

apresentar o substrato rochoso aflorante. 
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Tabela 23.1. 4 - Matriz normalizada, autovetor (peso) e análise de consistência para as unidades de 
materiais inconsolidados. 

 

Materiais 
Inconsolidados 2 1 14 9 8 10 11 13 15; 16 3; 6; 7 4; 5; 12; 17 Autovetor

2 0,3263 0,4037 0,3825 0,3414 0,3013 0,2673 0,2390 0,2157 0,1784 0,1682 0,1452 0,2699
1 0,1631 0,2019 0,2550 0,2560 0,2411 0,2227 0,2049 0,1888 0,1784 0,1495 0,1452 0,2006

14 0,1088 0,1009 0,1275 0,1707 0,1808 0,1782 0,1707 0,1618 0,1561 0,1495 0,1290 0,1486
9 0,0816 0,0673 0,0638 0,0853 0,1205 0,1336 0,1366 0,1348 0,1338 0,1308 0,1290 0,1107
8 0,0653 0,0505 0,0425 0,0427 0,0603 0,0891 0,1024 0,1079 0,1115 0,1121 0,1129 0,0816

10 0,0544 0,0404 0,0319 0,0284 0,0301 0,0445 0,0683 0,0809 0,0892 0,0935 0,0968 0,0599
11 0,0466 0,0336 0,0255 0,0213 0,0201 0,0223 0,0341 0,0539 0,0669 0,0748 0,0806 0,0436
13 0,0408 0,0288 0,0213 0,0171 0,0151 0,0148 0,0171 0,0270 0,0446 0,0561 0,0645 0,0316

15; 16; 0,0408 0,0252 0,0182 0,0142 0,0121 0,0111 0,0114 0,0135 0,0223 0,0374 0,0484 0,0231
3; 6; 7; 0,0363 0,0252 0,0159 0,0122 0,0100 0,0089 0,0085 0,0090 0,0112 0,0187 0,0323 0,0171

4; 5; 12; 17 0,0363 0,0224 0,0159 0,0107 0,0086 0,0074 0,0068 0,0067 0,0074 0,0093 0,0161 0,0134

Matriz Normalizada

 

Índice de Consistência IC) = 0,1213

OK

Análise de Consistência

λmáx = 12,213 Nº atributos: 11

Índice de Consistência Randômica = 1,51

Razão de Consistência = 8,04

Vide Tabela

 
 

A Tabela 23.1.5 apresenta a matriz de comparação pareada para as classes de 

declividade. À medida que se tem um incremento nos valores de declividade, aumenta a sua 

importância na suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos, devido ao aumento da 

energia cinética das águas de escoamento superficial. Assim, as declividades de 0 – 10% 

receberam um peso menor do que as declividades maiores que 45%. No entanto, teve-se o 

cuidado de não valorizar muito a classe de declividades maiores que 45%, visto que, na 

área de estudo, estas regiões, em sua grande parte, representam terrenos escarpados com 

substrato rochoso associado a quartzitos sotopostos a materiais inconsolidados pouco 

espessos ou ausentes, portanto, nestas condições a declividade não condiciona os 

processos erosivos.  
 

Tabela 23.1. 5 - Matriz de comparação pareada para as classes de declividade. 

Classes de Declividade <5% 5-10% 10-20% 20-30% 30-45% > 45%

<5% 1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3

5-10% 2 1 1/2 1/2 1/2 1/2

10-20% 2 2 1 1/2 1/2 1/2

20-30% 3 2 2 1 1/2 1/2

30-45% 3 2 2 2 1 1/2

>45% 3 2 2 2 2 1

SOMA 14,00 9,50 8,00 6,33 4,83 3,33  
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A Tabela 23.1.6 apresenta a matriz normalizada, o autovetor (peso) e a análise de 

consistência obtida para as classes de declividade. 

 
Tabela 23.1. 6 - Matriz normalizada, autovetor (peso) e análise de consistência para classes de 
declividade. 

Classes de Declividade Autovetor
<5% 0,071 0,053 0,063 0,053 0,069 0,100 0,068

5-10% 0,143 0,105 0,063 0,079 0,103 0,150 0,107
10-20% 0,143 0,211 0,125 0,079 0,103 0,150 0,135
20-30% 0,214 0,211 0,250 0,158 0,103 0,150 0,181
30-45% 0,214 0,211 0,250 0,316 0,207 0,150 0,225

>45% 0,214 0,211 0,250 0,316 0,414 0,300 0,284

Matriz Normalizada

 

Nº atributos: 6

OKRazão de Consistência = 3,72

Vide Tabela

Análise de Consistência

λmáx = 6,2304

Índice de Consistência   (IC) = 0,0461

Índice de Consistência Randômica = 1,24

 
 

Em relação às formas de terreno, a maior importância foi atribuída aos terrenos com 

curvatura vertical convexa, pois nestes a intensidade da erosão é mais acentuada, as 

voçorocas ocorrem principalmente em encostas convexas convergentes e secundariamente 

em encostas convexas divergentes (RODRIGUES, 1982; XUJIONGXIN, 1996; NISHIYAMA, 

1998). As encostas convexas convergentes receberam maior peso, 30,70%, em segundo 

lugar na ordem de importâncias estão as encostas convexas divergentes (com peso de 

21,82%), seguidas das convexas planares (com peso de 15,43%), côncavas convergentes 

(com peso de 10,89%), côncavas planares (com peso de 7,64%), côncavas divergentes 

(com peso de 5,33%), retilíneas convergentes (com peso de 3,70%), retilíneas divergentes 

(com peso de 2,59%) e, com o menor peso (1,89%) as retilíneas planares. A Tabela 23.1.7 

apresenta a matriz de comparação pareada para as formas de terreno e a Tabela 23.1.8 

apresenta a matriz normalizada, o autovetor (peso) e a análise de consistência obtida para 

as formas de terreno. 
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Tabela 23.1. 7 - Matriz de comparação pareada para as formas de terreno. 

Formas de Terreno C-CX D-CX P-CX C-CV P-CV D-CV C-R D-R P-R

3. C-CX 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. D-CX 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8

6. P-CX 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7

1. C-CV 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6

4. P-CV 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5

7. D-CV 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4

2. C-R 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3

8. D-R 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2

5. P-R 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1

SOMA 2,83 4,72 7,59 11,45 16,28 22,08 28,83 36,50 45,00  

Legenda:

C: Convergente
D: Divergente

P: Planar

CX: Convexa
CV: Côncava
R:Retilínea

Curvatura 
Horizontal                         

Curvatura 
Vertical

 
 

Tabela 23.1. 8 - Matriz normalizada, o autovetor (peso) e a análise de consistência obtida para as 
formas de terreno. 

Formas de Terreno Autovetor
Convergente-Convexa 0,3535 0,4239 0,3951 0,3493 0,3071 0,2717 0,2428 0,2192 0,2000 0,3070

Divergente-Convexa 0,1767 0,2120 0,2634 0,2620 0,2456 0,2264 0,2081 0,1918 0,1778 0,2182

Planar-Convexa 0,1178 0,1060 0,1317 0,1747 0,1842 0,1811 0,1734 0,1644 0,1556 0,1543

 Convergente-Côncava 0,0884 0,0707 0,0659 0,0873 0,1228 0,1358 0,1387 0,1370 0,1333 0,1089

Planar-Côncava 0,0707 0,0530 0,0439 0,0437 0,0614 0,0906 0,1040 0,1096 0,1111 0,0764

Divergente-Côncava 0,0589 0,0424 0,0329 0,0291 0,0307 0,0453 0,0694 0,0822 0,0889 0,0533

Convergente-Retilínea 0,0505 0,0353 0,0263 0,0218 0,0205 0,0226 0,0347 0,0548 0,0667 0,0370

Divergente-Retilínea 0,0442 0,0303 0,0220 0,0175 0,0154 0,0151 0,0173 0,0274 0,0444 0,0259

Planar-Retilínea 0,0393 0,0265 0,0188 0,0146 0,0123 0,0113 0,0116 0,0137 0,0222 0,0189

Matriz Normalizada

 

Nº atributos: 9

Índice de Consistência (IC) = 0,075505

Índice de Consistência Randômica =1,45

Razão de Consistência = 5,21 OK

λmáx = 9,6040

Análise de Consistência

Vide Tabela

 
 

Em relação ao substrato rochoso analisou-se a potencialidade do tipo litológico em 

desenvolver processos erosivos. A Tabela 23.1.9 apresenta a matriz de comparação 
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pareada para o substrato rochoso e a Tabela 23.1.10 a matriz normalizada. O substrato 

rochoso arenoso, representado por arenitos das Formações Aquidauana e Botucatu, foi 

considerado o mais suscetível ao desenvolvimento de processos erosivos, recebendo peso 

de 48,58%, seguido do substrato rochoso constituído por mica-xistos intercalados com 

quartzitos (com peso de 21,34%). Os basaltos e diabásios da Formação Serra Geral, foram 

os que receberam o menor peso, 3,25%. 

 
Tabela 23.1. 9 - Matriz de comparação pareada para o substrato rochoso. 

Substrato Rochoso 3 10 4 7; 8; 11; 12 5; 6; 9 1; 2

3 1 4 5 6 7 9

10 1/4 1 2 3 5 7

4 1/5 1/2 1 2 3 5

7; 8; 11; 12; 1/6 1/3 1/2 1 2 3

5; 6; 9 1/7 1/5 1/3 1/2 1 2

1; 2 1/9 1/7 1/5 1/3 1/2 1

SOMA 1,870634921 6,176190476 9,033333333 12,83333333 18,5 27  

Legenda:

1 - Coberturas Quatenárias 7 - R. Ultramáficas
2 - Basalto e Diabásio 8 - Milonito
3 - Arenito 9 - R. Calcissilicáticas
4 - Gnaisse 10 - Xisto/Quartzito
5 - Xisto 11 - Gnaisse / Xisto
6 - Quartzito 12 - Gnaisse/ Ultramáficas  

 

 
Tabela 23.1. 10 - Matriz normalizada, o autovetor (peso) e a análise de consistência obtida para o 
substrato rochoso. 

Substrato Rochoso Autovetor
3 0,5346 0,6476 0,5535 0,4675 0,3784 0,3333 0,4858

10 0,1336 0,1619 0,2214 0,2338 0,2703 0,2593 0,2134
4 0,1069 0,0810 0,1107 0,1558 0,1622 0,1852 0,1336

7; 8; 11; 12; 0,0891 0,0540 0,0554 0,0779 0,1081 0,1111 0,0826
5; 6; 9 0,0764 0,0324 0,0369 0,0390 0,0541 0,0741 0,0521

1; 2 0,0594 0,0231 0,0221 0,0260 0,0270 0,0370 0,0325

Matriz Normalizada
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Nº atributos: 6

 

OKRazão de Consistência: 5,39

Vide Tabela

Análise de Consistência

Auto Valor: 6,3342

Índice de Consistência IC = 0,0668

Índice de Consistência Randomica = 1,24

 
 

 Após analisar os atributos de cada tema separadamente, os mesmos foram 

comparados par a par, conforme Tabela 23.1.11 que apresenta a matriz de comparação 

pareada para os temas considerados influentes na suscetibilidade à erosão. 

 
Tabela 23.1. 11 - Matriz de comparação pareada para os temas considerados influentes na 
suscetibilidade à erosão. 

Atributos Material Inconsolidado Declividade Forma do Terreno Substrato Rochoso

Material Inconsolidado 1 2 2 3

Declividade 1/2 1 2 3

Forma do Terreno 1/2 1/2 1 1

Substrato Rochoso 1/3 1/3 1 1  
 

A Tabela 23.1.12 apresenta a matriz normalizada, o autovetor (peso) e a análise de 

consistência obtida para os temas considerados influentes na suscetibilidade à erosão. 

Nota-se que o material inconsolidado foi considerado o atributo mais importante na 

suscetibilidade à erosão, em termos percentuais a sua importância equivale a 44,67%, 

seguido da declividade, com importância de 28,81% e, em menor importância as formas do 

terreno (13,80%) e o substrato rochoso (12,72%). 

 

 
Tabela 23.1. 12 - Matriz normalizada, autovetor (peso) e análise de consistência para os atributos 
considerados influentes na suscetibilidade à erosão.   

Atributos Autovetor
Material Incosolidado 0,4615 0,5217 0,4286 0,3750 0,4467
Declividade 0,2308 0,2609 0,2857 0,3750 0,2881
Forma do Terreno 0,1538 0,1304 0,1429 0,1250 0,1380
Substrato Rochoso 0,1538 0,0870 0,1429 0,1250 0,1272

Matriz Normalizada
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Nº atributos: 4

OKRazão de Consistência =  2,07

Vide Tabela

Análise de Consistência

λmáx = 4,0558

Índice de Consistência (IC) = 0,0186

Índice de Consistência Randômica = 0,9

 
 

Após a atribuição de pesos, utilizando a técnica AHP, foi feito o cruzamento dos 

documentos cartográficos através da ferramenta Weighted Sum. Esta ferramenta multiplicou 

a importância relativa de cada classe do documento cartográfico (arquivos matriciais de 

entrada) pelo peso específico atribuído ao documento cartográfico. Então, após a 

multiplicação, ocorreu a soma conjunta de cada arquivo matricial de entrada para a 

formação de um arquivo matricial de saída. 

 

23.2. Procedimentos realizados no SIG 
 

 A Carta de Suscetibilidade à Erosão foi confeccionada no Sistema de Informação 

Geográfica ArcGIS® 10, utilizando técnicas de geoprocessamento. Na tabela de atributos de 

cada um dos arquivos matriciais (declividade, substrato rochoso, materiais inconsolidados e 

formas de terreno), foi adicionada uma coluna para entrada de dados numéricos, do tipo 

double e com o nome “PESO_RELATIVO”, nesta coluna foram inseridos os pesos obtidos 

para cada uma das classes destes documentos cartográficos. 

 Para cruzamento dos documentos cartográficos foi utilizada a ferramenta Weighted 

Sum, do módulo Overlay, presente na extensão Spatial Analyst Tools, do ArcGIS® 10. 

Capistrano Filho (2011) explica que esta ferramenta possibilita a atribuição de pesos e 

importância relativa aos arquivos matriciais e a combinação de múltiplos fatores, 

possibilitando uma análise integrada. Ela multiplica um determinado campo do arquivo 

matricial de entrada (neste caso o campo foi o “PESO_RELATIVO”) pelo peso específico 

atribuído ao tema. Então, após a multiplicação, ocorre a soma conjunta de cada arquivo 

matricial de entrada para a formação de um arquivo matricial de saída.  

Após a obtenção da carta de suscetibilidade à erosão gerada (em formato matricial), 

foi necessário realizar o fatiamento. Para isso foram testados os métodos de classificação: 

do desvio padrão, intervalos geométricos e quebras naturais (Jenks). Sendo que o método 

utilizado foi o de quebras naturais (Jenks), pois este retratou melhor a realidade da área. 

Este método identifica as diferenças relativamente grandes (pontos de quebra) entre as 

classes de uma população de dados, usando uma fórmula estatística baseada na 
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variabilidade (otimização Jenk), basicamente ele minimiza a soma da variância dentro de 

cada uma das classes, encontrando assim, os agrupamentos e padrões inerentes à 

população de dados analisada (RODRIGUES, 2008). 

Para verificar se carta de suscetibilidade à erosão produzida representa o 

comportamento do meio físico frente à potencialidade de desenvolvimento de processos 

erosivos, foi feita uma validação por meio da tabulação entre os dados do inventário de 

processos erosivos e da referida carta produzida. 
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24. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Suscetibilidade à inundação 

 

 Bruna Marques dos Santos 
Ana Carina Zanollo Biazotti Collares 

Eduardo Goulart Collares 
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 Na análise de áreas suscetíveis a inundações da bacia do Médio Rio Grande alguns 

aspectos já abordados nos itens anteriores foram considerados, tais como: variáveis 

morfométricas das microbacias hidrográficas, agrupadas na variável Fator Topográfico 

(Capítulo 15); vazões de cheia das microbacias, considerando um período de retorno de 50 

anos (Capítulo 15); chuvas intensas, considerando um período de retorno de 50 anos 

(Capítulo 14). Além destes, realizou-se, ainda, o mapeamento das planícies de inundação 

em toda a área da bacia.  

 No primeiro nível de análise efetuou-se um exame conjunto entre o Fator Topográfico 

e as Vazões de Cheia. Para isto utilizou-se da Carta de Classificação das Unidades 

Ambientais quanto ao Fator Topográfico (apresentada no Vol.3 item 3.5) e da Carta de 

Classificação das Unidades Ambientais quanto à Vazão de Cheia, com Período de Retorno 

de 50 anos (apresentada no Vol. 3 item 4.5). A Tabela 24.1 apresenta os critérios para a 

classificação na carta intermediária, considerando três classes resultantes: Baixa; Média; 

Alta. 

 
Tabela 24. 1 - Cruzamento de planos de informações da classificação das unidades ambientais 
quanto a Vazão de Cheia, com Período de Retorno de 50 anos, em conjunto com a classificação das 
unidades ambientais quanto ao Fator Topográfico. 

B (10) B (1) B(10) + B(1) = B(11)
M (20) M(2) B(10) + M(2) = B(12)
A (30) A(3) B(10) + A(3) = M(13)

M(20) + B(1) = M(21)
M(20) + M(2) = M(22)
M(20) + A(3) = A(23)
A(30) + B(1) = A(31)
A(30) + M(2) = A(32)
A(30) + A(3) = A(33)

Carta Intermediária

(Vazão de cheia + Ft)
Vazão de Cheia (m³/s) Fator Topográfico (Ft)

Baixa (B)

Média (M)

Alta (A)

 
 

 A Carta de Suscetibilidade morfométrica e hidrológica das unidades ambientais ao 

desenvolvimento de inundações foi produzida por meio do cruzamento entre a carta 

intermediária supracitada e a carta de Chuvas Intensas, com período de retorno de 50 anos 

(apresentada no Vol.3 item 1.1). A Tabela 24.2 apresenta os critérios para a classificação 

desta carta, considerando três classes resultantes: Baixa; Média; Alta. 
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Tabela 24. 2 - Cruzamento de planos de informações da classificação das unidades ambientais 
quanto a Chuvas Intensas, com período de retorno de 50 anos, em conjunto com a classificação das 
unidades ambientais da Carta Intermediária. 

B (10) B (1) B(10) + B(1) = B(11)
M (20) M (2) M(20) + B(1) = B(21)
A (30) A (3) B(10) + M(2) = M(12)

B(10) + A(3) = M(13)
M(20) + M(2) = M(22)
M(20) + A(3) = A(23)
A(30) + B(1) = A(31)
A(30) + M(2) = A(32)
A(30) + A(3) = A(33)

Média (M)

Alta (A)

Chuvas Intensas Intermediária

Baixa (B)

Carta de Suscetibilidade Morfométrica e 
Hidrológica

(Chuvas Intensas + Intermediária)

 
 

24.1. Mapeamento de áreas críticas quanto à ocorrência de 
inundações 

 

O Mapeamento de áreas críticas quanto à ocorrência de inundações foi realizado 

considerando os resultados da Carta de Suscetibilidade Morfométrica e Hidrológica das 

unidades ambientais ao desenvolvimento de inundações associados às planícies de 

inundação. 

 

 

24.1.1. Mapeamento das planícies de inundação 
 

 Para o mapeamento das planícies de inundações utilizou-se como informações 

básicas a Carta de Declividades (descrita no Capítulo 17) e a rede hidrográfica (descrita no 

Capítulo 15) Para a produção do Mapa de Planícies de Inundação utilizaram-se os seguintes 

procedimentos, com auxílio do SIG ArcGIS® 10. 

 

a) A Carta de Declividades foi reclassificada para discriminar as áreas com declividades 

entre 0-4%, conforme ilustrado na Figura 24.1.1. Estas áreas, praticamente planas, quando 

ao longo de cursos d’água, podem constituir-se em planícies de inundação. As áreas 

mapeadas na classe 0-4% foram quantificadas e excluídas as áreas inferiores a 20 

hectares, por serem pouco representativas nesta escala de trabalho (Figura 24.1.2); 
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Figura 24.1. 1 - Carta de Declividades do Médio Rio Grande (à esquerda). Carta de Declividades 
reclassificada, com duas classes (à direita). 

 

 
Figura 24.1. 2 - Carta de Declividades com destaque apenas para as áreas com declividades entre 0-
4%. 
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b) Excluíram-se as áreas remanescentes que não intersectam a rede de drenagem ou que 

interceptam apenas canais de 1ª ordem; 

c) Excluíram-se as áreas muito alongadas e com pouca espessura; 

d) Gerou-se um Buffer de 250m nas margens das drenagens e na borda do lago, com a 

finalidade de eliminar eventuais áreas muito afastadas dos cursos d’água; 

e) Gerou-se um Buffer de 20m nos polígonos remanescentes; 

f) Realizou-se a conferência das áreas mapeadas e ajustes manuais, quando necessário. 

 

Com a finalização dos procedimentos citados realizou-se uma análise comparativa 

com as planícies aluvionares delineadas quando da produção do mapa de unidades de 

relevo.  

 
24.1.1.1. Classificação das unidades ambientais quanto à ocorrência de planícies de inundação 

 

 Para a classificação das unidades ambientais quanto à ocorrência de Planícies de 

Inundação adotou-se um critério estatístico envolvendo o método do desvio padrão 

(Standard Deviation), do software ArcGIS® 10, que mede a dispersão dos valores individuais 

em torno da média, sendo a média quadrática dos desvios em relação à média aritmética de 

uma distribuição de frequências.  E desta forma, foram constituídos os limites entre três 

classes: Baixa, Média e Alta. Na Tabela 24.1.1 são apresentados os valores limites 

adotados na classificação das unidades ambientais com relação ao percentual (%) de 

planícies de inundação e a Tabela 24.1.2 referente à classificação das unidades ambientais 

quanto à área ocupada pelas planícies de inundação (km2). 

 
Tabela 24.1. 1 - Valores limites das classes para as unidades ambientais com Planícies de 
Inundação, em percentual (%). 

VALORES (%) VALORES (%) VALORES (%) VALORES (%)

1° Ordem 2° Ordem 3° Ordem 4° Ordem

Baixa 0 - 2,35 0 - 1,35 0 - 0,59 0 - 0,63

Média 2,35 - 47,53 1,35 - 29,81 0,59 - 9,0 0,63 - 6,96

Alta 47,53 - 98,06 29,81 - 49,90 9,0 - 24,75 6,96 - 22,44

CLASSES

Classificação quanto a planícies de inundação

U
N

ID
AD

ES
 A

M
BI

EN
TA

IS

 
 

 
 
 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-230- 

 

Tabela 24.1. 2 - Valores limites das classes para as unidades ambientais com Planícies de 
Inundação, em área (km²). 

VALORES (km²) VALORES (km²) VALORES (km²) VALORES (km²)

1° Ordem 2° Ordem 3° Ordem 4° Ordem

Baixa 0 - 0,66 0 - 0,37 0 - 0,05 0 - 0,26

Média 0,66 - 2,07 0,37 - 1,15 0,05 - 0,88 0,26 - 3,71

Alta 2,07 - 4,53 1,15 - 2,83 0,88 - 2,00 3,71 - 6,59

CLASSES
U

N
ID

AD
ES

 A
M

BI
EN

TA
IS

Classificação quanto a planícies de inundação

 
 

O mapa final da ocorrência de planícies de inundação por unidades ambientais foi 

produzido analisando-se, em conjunto, os planos de informações resultantes das 

classificações apresentadas na Tabela 24.1.1 e Tabela 24.1.2. A Tabela 24.1.3 apresenta os 

critérios adotados no cruzamento destes planos de informações. 

 
Tabela 24.1. 3 - Cruzamento de planos de informações da classificação das unidades ambientais 
quanto ao percentual (%) de Planícies de inundação em conjunto com a classificação das unidades 
ambientais quanto à área ocupada pelas planícies de inundação (km²). 

B (10) B (1) Baixa (B) B(10) + B(1) = B(11)
M (20) M (2) B(10) + M(2) = M(12)
A (30) A (3) M(20) + B(1) =  M(21)

M(20) + M(2) = M(22)
B(10) + A(3) =  A(13)
M(20) + A(3) = A(23)
A(30) + B(1) = A(31)
A(30) + M(2) = A(32)
A(30) + A(3) = A(33)

Percentual (%) Área (km²)

Alta (A)

Média (M)

Classificação Final
(% + Km²)

 
 

24.2. Classificação das unidades ambientais susceptíveis à 

inundação 
 

A Carta de Classificação das Unidades Ambientais Susceptíveis à Inundação 

(Tabela 24.2.1) foi produzida utilizando-se os planos de informações referentes à 

classificação das unidades ambientais quanto à ocorrência de Planícies de inundação em 

associação com a classificação das unidades ambientais quanto à suscetibilidade 

morfométrica e hidrológica ao desenvolvimento de inundações (Fator topográfico, vazão de 

cheia e chuvas intensas). 
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Tabela 24.2. 1 - Cruzamento de planos de informações da classificação das unidades ambientais 
quanto à ocorrência de Planícies de inundação em conjunto com a classificação das unidades 
ambientais quanto a suscetibilidade morfométrica e hidrológica ao desenvolvimento de inundações. 

B (10) B (1) B (1)
M (20) M (2) B(10) + B(1) =  B(11)
A (30) A (3) M (2)

B(10) + M(2) = M(12)
M(20) + B(1) = M(21)
M(20) + M(2) = M(22)

A (3)
B(10) + A(3) = A(13)
M(20) + A(3) = A(23)
A(30) + B(1) = A(31)
A(30) + M(2) = A(32)
A(30) + A(3) = A(33)

Média (M)

Alta (A)

Suscetibilidade 
morfométrica e 

hidrológica 

Planícies de 
inundação

Baixa (B)

Classificação das unidades ambientais 
Susceptíveis a inundação

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-232- 

 

25. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Fragilidade natural do terreno 

 

 Bruna Marques dos Santos 
Leonardo Dias Fonseca 

Eduardo Goulart Collares 
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A Carta de Fragilidade Natural do Terreno da área da bacia do Médio Rio Grande 

foi elaborada utilizando-se apenas de aspectos do meio físico e desconsiderando aspectos 

de uso e ocupação, que normalmente são considerados em cartas denominadas de 

“fragilidade ambiental”, como apresentadas por Ross (1994), Calijuri et al (2007) e Lossardo 

e Lorandi (2010). Neste trabalho os aspectos de uso e ocupação foram considerados na 

produção de outras cartas interpretativas, que serão descritas oportunamente. 

Para a elaboração da carta tomou-se como base o conjunto de dados básicos do 

meio físico, já interpretados e apresentados nos planos de informações referentes à 

suscetibilidade à erosão, em associação com as planícies de inundação. Avaliações 

referentes a movimentos de massa não foram consideradas por não constituírem um tipo de 

processo comum na região. A fragilidade natural, no que se refere aos aquíferos mais 

vulneráveis, está ligada, principalmente, aos aquíferos areníticos que, por sua vez, já foram 

discriminados também como de alta suscetibilidade à erosão e, portanto, já estão inclusos 

do processo de avaliação da fragilidade natural. 

  

25.1.  Fragilidade natural do terreno por unidade ambiental 
 

Para a avaliação da fragilidade natural por unidade ambiental considerou-se os 

planos de informações da classificação das unidades ambientais quanto à suscetibilidade à 

erosão (Figura 25.1.1) em conjunto com a classificação das unidades ambientais quanto à 

suscetibilidade à inundação (Figura 25.1.2). 

Na avaliação quanto à suscetibilidade à erosão adotaram-se os seguintes critérios 

de classificação: as unidades ambientais que apresentaram mais de 50% da área na classe 

de Alta Suscetibilidade à Erosão foram classificadas como Alta Suscetibilidade à Erosão; 

as unidades ambientais que apresentaram mais de 70% da área na classe Baixa 

Suscetibilidade à Erosão foram classificadas como Baixa Suscetibilidade à Erosão; as 

unidades ambientais que não se enquadraram  nos critérios anteriores foram classificadas 

como Média Suscetibilidade à Erosão. 

Em relação à classificação das unidades ambientais quanto à suscetibilidade à 

inundação, os critérios estão descritos no Capítulo anterior (24). 

 A Tabela 25.1.1 apresenta os critérios utilizados para a definição das classes de 

fragilidade natural, com base no cruzamento dos planos de informações das duas cartas 

mencionadas. 
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Figura 25.1. 1 - Carta de classificação das 
unidades ambientais quanto à suscetibilidade 
à erosão. 

 
Figura 25.1. 2 - Carta de classificação das 
unidades ambientais quanto à suscetibilidade 
à inundação. 

 

Tabela 25.1. 1 - Critérios utilizados na classificação da fragilidade natural com base no cruzamento 
dos planos de informações da classificação das unidades ambientais quanto à suscetibilidade à 
erosão e quanto à suscetibilidade à inundação. 

B (10) B (1) Baixa (B) B(10) + B(1) = B(11)

M (20) M (2) B(10) + M(2) = M(12)

A (30) A (3) M(20) + B(1) = M(21)

M(20) + M(2) =  M(22)

B(10) + A(3) =  A(13)

M(20) + A(3) =  A(23)

A(30) + B(1) = A(31)

A(30) + M(2) = A(32)

A(30) + A(3) = A(33)

Alta (A)

Classificação quanto a 
Suscetibilidade à Inundação

Média (M)

Classificação quanto a 
Suscetibilidade à Erosão

Classificação das unidades ambientais 
Fragilidade Natural
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26. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Potencial à produção rural 
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 O mapeamento do terreno com relação ao seu potencial para a produção rural foi 

realizado considerando-se o potencial natural do solo à produção agropecuária, a 

vulnerabilidade dos terrenos à ocorrência de processos erosivos, a ocorrência de áreas 

urbanizadas e com infraestrutura implantada e a obediência aos dispositivos legais. A Figura 

26.1 sintetiza as principais atividades desenvolvidas para a realização deste mapeamento e 

que serão descritas na sequência. 

 

 
Figura 26. 1 - Fluxograma com as principais atividades desenvolvidas para a obtenção da Carta de 
Potencial à Produção Rural. 

 

26.1. Mapeamento de Áreas Inaptas 
 

Para o mapeamento das áreas inaptas foram levantadas as áreas consideradas 

restritivas à produção rural, tais como: áreas de preservação permanente; áreas com altas 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-237- 

 

declividades; áreas florestadas; áreas urbanas; infraestrutura instalada e áreas adjacentes a 

estradas asfaltadas.  

O mapeamento de áreas de preservação permanente às margens de rios foi 

efetuado, utilizando-se da rede de drenagem da área de estudo. As faixas de distâncias 

foram estabelecidas de acordo com o comprimento do rio. Para os canais de drenagem 

identificados com largura inferior a 10 metros, estabeleceu-se uma faixa de distância (Buffer) 

de 30 metros; para os canais com largura superior a 10 metros, estabeleceu-se faixa de 

distância (Buffer) de 50 metros em ambos os lados da drenagem. No entorno das nascentes 

a delimitação foi realizada utilizando-se de uma área circular com raio de 50 metros e no 

entorno do lago utilizou-se uma faixa de distância de 100 metros. 

No mapeamento das altas declividades utilizou-se como base a Carta de 

Declividades elaborada conforme os procedimentos descritos no Capítulo 17. Foram 

discriminadas as áreas com declividades superiores a 45%. 

As áreas preservadas foram delimitadas conforme os procedimentos descritos no 

Capítulo 22 e envolveram as áreas florestadas e áreas de campo cerrado e campo arbustivo 

ocorrentes, principalmente, na área definida pelo Decreto Federal n. 70.355, de 3 de abril de 

1972, como Parque Nacional da Serra da Canastra.  

Os centros urbanos e áreas urbanizadas foram discriminados tomando-se por base o 

Mapa de Uso e Ocupação da área, que foi produzido conforme os procedimentos descritos 

no Capítulo 6. Em relação às infraestruturas instaladas fora das áreas urbanas (indústrias, 

aeroportos, minerações, etc) delimitou-se, a partir da área ocupadas por elas, uma faixa de 

distância de 10 metros (buffer).   
As áreas referentes às estradas asfaltadas, juntamente com sua Faixa de Domínio, 

foram mapeadas utilizando-se como base o mapa de estradas descrito no Capítulo 10 e 

considerou-se para tanto, uma faixa de 60 m do eixo da estrada, conforme estabelece o 

DER, como faixa de domínio.  

 

26.2. Carta de suscetibilidade à erosão 
 

Para caracterizar a fragilidade natural do terreno utilizou-se da Carta de 

Suscetibilidade à Erosão que foi produzida conforme os procedimentos descritos no 

Capítulo 23. Na elaboração desta carta procurou-se realizar uma análise dos aspectos do 

meio físico quanto à suscetibilidade à erosão, identificando áreas mais ou menos 

predispostas ao desenvolvimento destes processos. A metodologia adotada considerou 

aspectos relacionados ao substrato rochoso, relevo, materiais inconsolidados e declividade. 
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26.3. Potencialidade natural 
 

Para avaliação da potencialidade natural do terreno tomou-se por base a aptidão 

agrícola e o índice de umidade do solo. 

 Em relação à aptidão agrícola foi realizada uma reclassificação da carta descrita no 

Capítulo 19, estabelecendo três classes de aptidão: Alto, Médio e Baixo. As Figuras 26.3.1 e 

26.3.2 apresentam as duas classificações para a aptidão e a Tabela 26.3.1 apresenta a 

forma de agrupamento para a obtenção das novas classes. A Figura 26.3.3 apresenta a 

distribuição das áreas da bacia considerando estas três classes.  

 

 
Figura 26.3. 1 - Mapa de Aptidão Agrícola da 
área da Bacia do Médio Rio Grande (GD7). 

 

 
Figura 26.3. 2 - Mapa de Aptidão Agrícola, em 
função do potencial agrícola, da área da Bacia 
do Médio Rio Grande (GD7). 

Tabela 26.3. 1 - Classes de potencial agrícola em função da aptidão agrícola. 

Classes de 
Potencialidades

Aptidão

Alta 1ABC; 2(a)bc e 4P
Média 4p

Baixa 6  
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Figura 26.3. 3 - Quantificação das classes de potencial agrícola, em função da aptidão agrícola, da 
área da Bacia do Médio Rio Grande (GD7). 

  

 O cálculo do Índice de Umidade (Iu) de Thornthwaite consiste na diferença entre o 

Índice Hídrico (Ih) e o Índice de Aridez (Ia). A Figura 26.3.4 ilustra o Mapa de Média Anual 

referente ao EXC - Excesso Hídrico. A Figura 26.3.5 ilustra o Mapa de Média Anual 

referente DEF - Deficiência Hídrica. A Figura 26.3.6 ilustra o Mapa de Média Anual referente 

Ih - Índice Hídrico. A Figura 26.3.7 ilustra o Mapa de Média Anual referente Ia - Índice de 

Aridez. Seguem abaixo as equações de cálculo de cada índice: 
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Figura 26.3. 4 - Mapa de média anual, EXC – 
Excedente Hídrico da área da Bacia do 
Médio Rio Grande. 

 

 
Figura 26.3. 5 - Mapa de média anual, DEF 
– Deficiência Hídrica da área da Bacia do 
Médio Rio Grande. 

 
Figura 26.3. 6 - Mapa de média anual, Ih – 
Índice Hídrico da área da Bacia do Médio Rio 
Grande. 

 
Figura 26.3. 7 - Mapa de média anual, Ia – 
Índice de Aridez da área da Bacia do Médio 
Rio Grande. 
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Na avaliação do potencial natural de disponibilidade hídrica utilizou-se da Carta de 

Índice de Umidade. Foram estabelecidas classes de tipos climáticos segundo Thornthwaite 

(1955) e ICRISAT (1980), com base no índice de umidade (Iu) gerado a partir dos 

parâmetros do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) de Thornthwaite e Mather (1955), 

conforme apresentado na Tabela 26.3.2. A Tabela 26.3.3 apresenta uma descrição das 

classes climáticas ocorrentes no estado de Minas Gerais e seus índices de umidade 

característicos. 

 
Tabela 26.3. 2 - Tipos climáticos ocorrentes na bacia do Médio Rio Grande segundo Thornthwaite 
(1955) e ICRISAT (1980), baseados no índice umidade (Iu) gerado a partir dos parâmetros do BHC 
de Thornthwaite e Mather (1955). 

Iu Percentual

60 ≤ Iu < 80 3,72%
40 ≤ Iu < 60 33,08%
20 ≤ Iu < 40 60,88%

0 ≤ Iu < 20 2,32%

Tipo de Clima

B3 Úmido

B2 Úmido
B1 Úmido

C2 Subúmido  
 

Tabela 26.3. 3 - Descrição das classificações climáticas e índices de umidade característicos. 

Clima Descrição

C2 – Subúmido

Nesta classe o intervalo do índice de umidade está compreendido entre 0 e 20. Quanto ao índice
pluviométrico anual são verificados valores em torno de 1100 a 1400 mm e, por sua vez a
temperatura média anual gira em torno de 22,0 oC condicionando regiões transitórias entre os
climas mais secos para aqueles caracterizados como úmidos. Contudo, tal como em regiões onde
são encontrados os climas com características como aos anteriores (Semi-árido e Subúmido seco)
são necessárias atenções especiais pelos usuários e gestores públicos dos recursos naturais nestas
regiões que normalmente se refletem na disponibil idade dos recursos hídricos naturais
principalmente, quando se trata da atividade agropecuária.

B1 – Úmido

É a primeira classe com características de clima úmido, cujo intervalo do índice de umidade varia
entre 20 e 40. Neste caso o padrão de chuvas acumulada durante o ano, varia em torno de 1400 a
1700 mm, com média aproximada de 1500 mm. A temperatura média anual chega a oscilar de 18 a
23 oC levando a deficiência hídrica anual em valores bastante variáveis, pois a demanda de
evapotranspiração assim a caracteriza. Para as regiões onde se verificam este tipo climático,
atividades que dependem estritamente dos recursos naturais, tal como a agricultura, podem se
emergir sem grandes investimentos.

B2 – Úmido

Este tipo climático se situa na classe entre 40 e 60 para o índice de umidade. Verificam-se que a
temperatura e precipitação total acumulada, médias anuais, são da ordem 19,0 a 20oC e 1500 a
1600 mm, respectivamente. Por sua vez a evapotranspiração potencial segue valores relativamente
mais baixos, com deficiência hídrica anual no solo agrícola da ordem de 87 mm. As regiões onde são
verificadas estas condições climáticas já possuem características marcantes de desenvolvimento
sócio-econômico devido à melhoria das condições naturais auto-sustentáveis.

B3 – Úmido

O intervalo da classe para este tipo climático é de 60 a 80, cujo índice de chuvas anual chega a
superar a 1600 mm, podendo a temperatura média anual ser inferior a 18,0 oC. O clima assim
caracterizado fornece de maneira geral condições favoráveis a diversos empreendimentos, tornando
as regiões, do ponto de vista dos recursos naturais, pouco restritivas ao desenvolvimento auto-
sustentável.
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Com base nas novas classes de aptidão agrícola e nos índices de umidade 

estabelecidos, realizou-se uma análise conjunta destes atributos para a obtenção de três 

classes de Potencialidade Natural do terreno: Alto; Razoável; Baixo (Tabela 26.3.4).   

 
Tabela 26.3. 4 - Análise em conjunto dos planos de informações das classes de aptidão agrícola em 
função da sua potencialidade agrícola com o índice de umidade a área da bacia do Médio Rio Grande 
(GD7). 

Aptidão Clima

Alta  AP(A) Alto AP (A)+B3 ; AP(A) + B2; AP(A)+B1; AP(M) +B3; AP(M)+B2

Média  AP(M) Razoável AP(A)+C2; AP(M)+C2; AP(M)+B1

Baixa  AP(B) Baixo AP(B) + C2 (ou B1,B2 e B3) 

Potencialidade natural

B3
B2
B1
C2

 
 

26.4. Adequabilidade do meio físico à produção rural 
 

A avaliação da Adequabilidade do Meio Físico à Produção Rural foi realizada 

considerando-se os seguintes planos de informações: Potencialidade Natural e 

Suscetibilidade à erosão. Os critérios adotados na análise e definição das classes de 

adequabilidade são apresentados na Tabela 26.4.1.  

 
Tabela 26.4. 1 - Análise dos planos de informações da Carta de Suscetibilidade à erosão com a Carta 
de Potencialidade Natural para a definição das classes de Adequabilidade do Meio Físico à Produção 
Rural. 

Suscetibilidade à erosão Potencialidade Natural

EB+PA
EB+PM
EM+PM
EB+PB
EM+PA
EA+PB
EA+PM
EM+PB
EA+PA

Adequabilidade do Meio Físico à 
Produção Rural

Alto

Médio

Alta (EA)

Baixa (EB) Baixo

Alta (PA)

Média (PM)

Baixa (PB)

Média (EM)

 
 

26.5. Carta de Potencial à Produção Rural 
 

A Carta de Potencial à Produção Rural resulta da conjugação entre a Carta de 

Adequabilidade do Meio Físico à Produção Rural com a Carta de Áreas Inaptas e apresenta 

quatro classes: Alto Potencial; Médio Potencial; Baixo Potencial; Áreas Inaptas. 
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 Após a produção da carta, realizou-se uma análise por unidades ambientais, onde foi 

possível produzir a Carta de Potencial à Produção Rural por Unidade Ambiental. Para a 

produção desta carta, utilizou-se dos critérios e terminologia expostos na Tabela 26.5.1. 

 
Tabela 26.5. 1 - Critérios utilizados para classificação do potencial à produção rural por unidade 
ambiental (UA). 

Critérios Nomenclatura definida para a UA 

Mais de 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Alto Potencial à Produção Rural Alto Potencial à Produção Rural

Mais de 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Médio Potencial à Produção Rural Médio Potencial à Produção Rural

Mais de 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Baixo Potencial à Produção Rural Baixo Potencial à Produção Rural

Mais de 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Áreas Inaptas Áreas Inaptas

De 50% a 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Alto Potencial à Produção Rural Predomínio de Alto Potencial à Produção Rural

De 50% a 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Médio  Potencial à Produção Rural Predomínio de Médio Potencial à Produção Rural

De 50% a 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Baixo Potencial à Produção Rural Predomínio de Baixo Potencial à Produção Rural

De 50% a 80% da área da UA é ocupada pela classe de 
Áreas Inaptas Predomínio de Áreas Inaptas

Nenhuma das classes ocupa 50% ou mais da área da 
UA. Mistas
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27. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Potencial à expansão urbana 

 

 Bruna Marques dos Santos 
Ana Paula Pereira Carvalho 
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O mapeamento do terreno em relação ao seu potencial para expansão urbana foi 

realizado com base no mapeamento das áreas inaptas e na fragilidade natural do terreno, 

considerando, fundamentalmente, a vulnerabilidade dos terrenos à ocorrência de processos 

erosivos e a inundações. 

Para o mapeamento das áreas inaptas foram levantadas as áreas consideradas 

restritivas à expansão urbana, tais como: áreas de preservação permanente; áreas com 

altas declividades; áreas florestadas; infraestrutura instalada e áreas adjacentes a estradas 

asfaltadas.  

O mapeamento de áreas de preservação permanente às margens de rios foi 

efetuado, utilizando-se da rede de drenagem da área de estudo. As faixas de distâncias 

foram estabelecidas de acordo com o comprimento do rio. Para os canais de drenagem 

identificados com largura inferior a 10 metros, estabeleceu-se uma faixa de distância (Buffer) 

de 30 metros; para os canais com largura superior a 10 metros, estabeleceu-se faixa de 

distância (Buffer) de 50 metros em ambos os lados da drenagem. No entorno das nascentes 

a delimitação foi realizada utilizando-se de uma área circular com raio de 50 metros e no 

entorno do lago utilizou-se uma faixa de distância de 100 metros. 

No mapeamento das altas declividades utilizou-se como base a Carta de 

Declividades elaborada conforme os procedimentos descritos no Capítulo 17. Foram 

discriminadas as áreas com declividades superiores a 45%. 

As áreas preservadas foram delimitadas conforme os procedimentos descritos no 

Capítulo 22 e envolvem as áreas florestadas e áreas de campo cerrado e campo arbustivo 

ocorrentes, principalmente, na área definida pelo Decreto Federal n. 70.355, de 3 de abril de 

1972, como Parque Nacional da Serra da Canastra.  

As áreas referentes às estradas asfaltadas, juntamente com sua Faixa de Domínio, 

foram mapeadas utilizando-se como base o Mapa de estradas descrito no Capítulo 10 e 

considerou-se para tanto, uma faixa de 60 m do eixo da estrada, conforme estabelece o 

DER, como faixa de domínio.  

Para caracterizar a fragilidade natural do terreno utilizou-se a Carta de 

Suscetibilidade à Erosão e o mapeamento das planícies de inundação. Na elaboração desta 

carta procurou-se realizar uma análise dos aspectos do meio físico, quanto à suscetibilidade 

à erosão, identificando áreas mais ou menos predispostas ao desenvolvimento destes 

processos. A metodologia adotada considerou aspectos relacionados ao substrato rochoso, 

relevo, materiais inconsolidados e declividade. No mapeamento das planícies de inundação 

utilizaram-se os critérios descritos no item 24.1.1.  
 Para a definição da área a ser mapeada no entorno das áreas urbanizadas, realizou-

se um estudo temporal, utilizando imagens de satélite datadas de 1984 e 2009, ou seja, com 
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diferença de 25 anos entre elas. Com isto foi possível mapear o avanço das áreas 

urbanizadas no período.  

 Paralelo a este mapeamento, desempenhou-se um estudo, com base em dados 

demográficos do IBGE considerando-se as taxas de crescimento dos municípios no período 

e efetuou-se, também, uma projeção para os próximos 25 anos, ou seja, até o ano de 2034. 

Com base nestas informações, estabeleceu-se um índice de expansão urbana máxima para 

cada município (convertido em um raio de circunferência), que permitiu delimitar uma 

circunferência no entorno de cada área urbanizada, cujo ponto central é o centro da área 

urbanizada. Todas as áreas dentro desta circunferência, no entorno das áreas urbanizadas 

foram mapeadas. A Tabela 27.1 resume os dados que permitiram a obtenção do índice de 

expansão urbana máxima (raio da circunferência) e a Figura 27.1 exemplifica, em um 

município, a circunferência obtida a partir da aplicação do índice.   

 
Tabela 27. 1 - Análise demográfica para obtenção do índice de expansão urbana máxima (raio da 
circunferência). 

Alpinópolis 0,33 20075,22 1569,77 2,49 1,45 2181,96
Bom Jesus da Penha 1,3 5369,25 331,89 0,49 1,54 969,55
Capetinga 0,08 7229,14 2803,58 0,39 1,42 866,45
Cássia 0,29 18696,14 1401,45 1,8 1,44 1854,41
Claraval 0,94 5734,33 281,97 0,34 1,5 801,51
Delfinópolis 0,2 7177,11 2641,08 0,92 1,43 1323,53
Fortaleza de Minas 0,29 4405,37 1039,24 0,32 1,44 781,26
Ibiraci 1,59 18067,68 164,44 0,97 1,58 1360,62
Itamogi 0,52 11770,38 928,9 1,32 1,46 1588,37
Itaú de Minas 0,35 16313,86 2402,33 3,29 1,45 2506,72
Jacuí 0,52 8542,85 578,73 0,6 1,46 1072,86
Nova Resende 1,51 22386,56 281,73 1,98 1,57 1942,96
Passos 1,44 151957,07 303,72 13,87 1,56 5148,14
Pratápolis -0,18 8419,13 2027,02 0,79 1,4 1225,9
São João Batista do Glória 1,26 9420,66 446,82 1,13 1,54 1470,79
São José da Barra 0,45 7589,84 2039,18 1,66 1,46 1778,58
São Pedro da União 0,13 5205,64 2939,13 0,49 1,43 964,5
São Sebastião do Paraíso 1,69 98696,37 443,22 14,94 1,59 5343,68
São Tomás de Aquino -0,05 7003,91 4344,58 0,39 1,41 859,57

Municípios
Fator de 
escala

Raio da 
circunferência

Taxa área /Habitante
População  Projetada 

para 2034
Taxa de Crescimento Anual 

(1984-2009)
Área expandida (km²) 

(2009-2034 )
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Figura 27. 1 - Exemplo de circunferência que define o limite para o mapeamento do potencial a 
expansão urbana de um dos municípios do Médio Rio Grande. 

 

Foram avaliados 19 municípios, pois os municípios de Sacramento, Monte Santo de 

Minas e São Roque de Minas, apresentam suas áreas urbanas fora da área de delimitação 

da bacia do Médio Rio Grande. Em alguns municípios da área de estudo, praticamente 

todas as áreas dentro das suas respectivas circunferências foram consideradas com alta 

suscetibilidade à erosão e para evitar que nenhuma área fosse mapeada com potencial para 

expansão urbana, considerou-se a alta suscetibilidade à erosão na Classe de Médio 

Potencial. Diante disso, é importante ressaltar que, áreas com Médio Potencial à Expansão 

Urbana podem estar sujeitas à ocorrência de processos erosivos. A Tabela 27.2 apresenta 

as Classes de Potencial à Expansão Urbana.  
 
Tabela 27. 2 - Classes de potencial à expansão urbana. 

Classe de potencial à expansão 
urbana

Descrição

Baixo Potencial Áreas Inaptas e planícies de inundação

Médio Potencial Áreas aptas com alta suscetibilidade à erosão 

Alto Potencial Áreas aptas com média e baixa suscetibilidade à erosão  
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28. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Cenários quanto aos resíduos sólidos 

 

 Fernanda Resende Vilela 
Eduardo Goulart Collares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-249- 

 

A metodologia empregada na projeção de cenários com relação aos resíduos sólidos 

compreendeu as seguintes etapas: elaboração da planilha de prognóstico; elaboração do 

cenário atual; elaboração do cenário tendencial e elaboração dos cenários alternativos, 

mediante a situação avaliada em cada grupo utilizado no processo classificatório.  

A planilha mestre de prognóstico foi elaborada com o agrupamento de todas as 

informações importantes referentes ao diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos nos 

municípios, apresentado no Capítulo 8. Essa estrutura facilitou a análise, a comparação e a 

avaliação dos dados referentes aos componentes avaliados nos grupos ‘controle ambiental, 

gestão e operação municipal, UTC e localização’, em cada município.  

O Cenário Atual foi estruturado com base no diagnóstico da gestão de resíduos 

sólidos, conforme procedimento descrito no Capítulo 8, o qual avaliou o processo de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos municipais.  

Para a elaboração do Cenário Tendencial, utilizou-se por base as irregularidades 

avaliadas em cada grupo. Nesta etapa foram analisados os componentes que receberam 

classificação inadequada, sendo avaliada posteriormente a tendência em caso de não 

regularização da situação.  

Na elaboração dos cenários alternativos, optou-se por dois tipos: Cenário Alternativo 

1 e Cenário Alternativo 2. No Cenário Alternativo 1, foram consideradas as medidas 

emergenciais, ou seja, aquelas que o município poderia realizar em curto prazo, constituindo 

as ações de reestruturação do sistema. Já no Cenário Alternativo 2, foram analisadas as 

medidas que consolidam a adequação geral do sistema e, que poderiam ser realizadas em 

médio e longo prazo. 

Nos cenários alternativos, realizou-se a mudança no processo de qualificação 

(pontuação) dos atributos propostos para a regularização do local, considerando que o 

município realizará o ajuste dos mesmos. Sendo assim, os grupos poderão atingir novas 

pontuações e se tornarem satisfatórios ou mesmo com qualificações melhores do que as 

identificadas no Cenário Atual. 

Portanto, o Cenário Alternativo 2, considerou, também, as mudanças ocorridas no 

Cenário Alternativo 1 para a alteração na pontuação, visto que estas mudanças são de curto 

prazo e, já deverão estar implantadas quando ocorrerem as mudanças do Cenário 

Alternativo 2, que reflete as ações necessárias para consolidar a adequação geral do 

sistema. 
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29. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Cenários quanto à cobertura florestal 
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 O estabelecimento de cenários quanto à cobertura vegetal tem por base os dados 

levantados referentes aos fragmentos florestais ocorrentes na bacia, mapeados conforme os 

procedimentos descritos no Capítulo 22.  

 Segundo MMA (2006), a fragmentação de áreas naturais é uma das principais 

causas da perda da biodiversidade, cuja consequência é a perda da integridade ecológica e 

sustentabilidade ambiental e de potencial biotecnológico e para Sartori (2010), a 

fragmentação florestal de origem antrópica tem sido uma das principais causas de 

modificação, na estrutura e no processo de diferentes paisagens, condicionada pelo 

aumento no isolamento dos fragmentos, diminuição em seus tamanhos e aumento da 

suscetibilidade a distúrbios externos.   

Pirovani (2010) ressalva que o processo de fragmentação é um fenômeno grave, 

incentivado pela crescente ocupação desordenada de uso e ocupação da terra, pelo modelo 

econômico atual e pelo crescimento populacional. Para Louzada (2010) é de fundamental 

importância o desenvolvimento de ações voltadas para promover a conexão entre 

fragmentos. 

Proteger os fragmentos florestais e promover a conectividade funcional da paisagem 

é fundamental para que a tendência atual de isolamento e degradação dos remanescentes e 

a extinção de espécies possa ser revertida (RIBEIRO; BOGGIONE; SILVA, 2009).  

A alternativa apresentada por Sartori (2010) é recuperar os fragmentos e interligá-los 

em corredores e sistemas agroflorestais com um elevado fluxo de biodiversidade. A 

identificação de áreas e ações prioritárias é o primeiro passo para a elaboração de plano de 

estratégia regional ou nacional para a conservação da biodiversidade, pois possibilita 

ordenar as ações e recursos disponíveis para conservação e auxiliar na elaboração de 

políticas públicas de ordenamento territorial.  

O trabalho ora apresentado envolve a análise dos fragmentos florestais existentes na 

área e, por meio do estabelecimento de cenários, discrimina áreas prioritárias para 

interligação de fragmentos e consequente formação de corredores florestais. A metodologia 

empregada na projeção de cenários compreendeu três etapas: elaboração do cenário atual, 

elaboração do cenário desejado e elaboração do cenário paliativo. 

 

29.1. Definição das classes de fragmentos florestais 
 
 Segundo Viana; Pinheiro (1998), a distribuição das classes de tamanho dos 

fragmentos de vegetação natural na paisagem é um elemento essencial para o 

desenvolvimento de diretrizes para a conservação da biodiversidade. Os fragmentos 

maiores, na maioria das vezes, possuem uma maior biodiversidade que os fragmentos 
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menores. Sendo assim, buscou-se estabelecer classes de fragmentos. Para realização 

deste procedimento, utilizou-se o método do desvio padrão do SIG ArcGIS® 10.  

 Segundo Saunders; Hobbs; Margules (1991), quanto menor o fragmento, mais 

exposto à influência dos fatores externos ele estará. Desta forma os fragmentos com área 

menor que 2 hectares foram eliminados, pois estes estão mais sujeitos ao efeito de borda. A 

Tabela 29.1.1 apresenta os dados das classes de fragmentos.  

 
Tabela 29.1. 1 - Classificação dos Fragmentos Florestais desconsiderando as áreas menores que 2 
hectares. 

Classe Número de Fragmentos Área (ha)

< 25 ha 9024 61.404
25 - 223 ha 1319 77.637

223 - 421 ha 54 15.742
421 - 619 ha 12 6.232

> 619 ha 9 7.208  
 

 

29.2. Elaboração do Cenário Atual 
 

O Cenário Atual é composto pelos fragmentos florestais existentes na bacia, 

excluídos os menores que 2ha, que serviram como base para a elaboração dos cenários 

desejado e paliativo. A Figura 29.2.1 ilustra fragmentos no Cenário Atual.  

 

 
Figura 29.2. 1 - Exemplo de fragmentos florestais no Cenário Atual ocorrente na área (representado 
com preenchimento sólido “A” e com linha de contorno “B”). 
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29.3. Elaboração Cenário Desejado 
 

A projeção dos corredores para a elaboração do Cenário Desejado partiu das três 

maiores classes encontradas pelo método do desvio padrão como mostra a Tabela 29.3.1. 

Esses fragmentos foram denominados macrofragmentos. 

 
Tabela 29.3. 1 - Tabela com as classes utilizadas na elaboração dos cenários. 

Classe Número de Fragmentos Área (ha)

223 - 421 ha 54 15742
421 - 619 ha 12 6232

> 619 ha 9 7208  
 

Primeiramente foi estabelecido o critério de conexão dos macrofragmentos 

selecionados anteriormente. Considerou-se que áreas próximas aos macrofragmentos são 

mais adequadas à recomposição, pelo fato de aumentar a continuidade da vegetação 

natural, aumentando assim a troca genética e a área continua livre para os movimentos da 

fauna local.  
 O processamento envolveu a expansão dos macrofragmentos utilizando o software 

ArcGIS® 10, empregando  a ferramenta buffer; essa ferramenta cria polígonos em torno das 

características de entrada para uma determinada distância. A Figura 29.3.1 ilustra a função 

do buffer. As classes dos macrofragmentos apresentam áreas variando de 223ha a 619ha; 

sendo assim buscou-se estabelecer distâncias específicas para cada classe, como mostra a 

Tabela 29.3.2.  

 

 
Figura 29.3. 1 - Ilustração do resultado após a aplicação da ferramenta buffer. 
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Tabela 29.3. 2 - Distâncias atribuídas para cada classe trabalhada. 

Classe Buffer

      > 619 ha 200 m
421 – 619 ha 100 m

223 – 421 ha 50 m  
 

 Com a expansão das áreas definidas pelo Buffer realizou-se a conexão dos 

macrofragmentos no ArcGIS® 10 com outros fragmentos através das ferramentas union e 

eliminete. A ferramenta union faz a  união dos polígonos de fragmentos que se sobrepoem 

depois da etapa do buffer. O procedimento se realizou utilizando os comandos 

Geoprocessing e Union.  

Posteriormente aplicou-se a função eliminete; esta ferramenta dissolve os polígonos 

interligados na etapa do union por meio da sua fusão com polígonos vizinhos que têm a 

maior área ou a maior fronteira compartilhada, transformando vários polígonos em um único, 

ou seja, efetivou-se a conexão de vários fragmentos criando corredores. O processamento 

se concluiu nos seguintes passos Arctoolbox – Data Management Tools – Generalization – 

Eliminete. A Figura 29.3.2 ilustra o cenário desejado em um dos fragmentos selecionados. 

 

 
Figura 29.3. 2 - Exemplo de macrofragmento florestal delineado na concepção de Cenário Desejado 
(representado com preenchimento sólido “A” e com linha de contorno “B”). 
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29.4. Elaboração Cenário Paliativo 
 

Produziu-se, também, como alternativa, o que se chamou de “cenário paliativo”, que 

demandaria menores mudanças no cenário atual, porém com efeitos positivos mais tímidos 

na biodiversidade que o cenário desejado. Na elaboração do cenário paliativo também foi 

utilizado os macrofragmentos definidos anteriormente, no qual foi aplicado a ferramenta 

buffer com as mesmas distâncias definidas na elaboração do cenário desejado. 

Posteriormente os fragmentos localizados dentro da distância pré-estabelecida foram 

conectados aos macrofragmentos. As conexões entre fragmentos, entretanto, foram 

realizadas por meio de fotointerpretação, levando em consideração algumas barreiras à 

conectividade ecológica como áreas urbanas, edificações rurais e atividades modificadoras. 

A Figura 29.4.1 ilustra o cenário paliativo em um dos fragmentos selecionados. 

 

 
Figura 29.4. 1 - Exemplo de macrofragmento florestal delineado na concepção de Cenário Paliativo 
(representado com preenchimento sólido “A” e com linha de contorno “B”). 

 

29.5. Análise dos Cenários  
 
 Com o estabelecimento dos cenários, analisaram-se as novas perspectivas por 

municípios, macrounidades e unidades ambientais. A Delimitação dos Municípios, 

macrounidades e unidades ambientais foram sobrepostas aos cenários no software ArcGIS® 

10, o que permitiu a análise dos dados espaciais contidos em cada delimitação; forma 

utilizados os comandos Geoprocessing – Intersect, para obter dados quantitativos, como a 

área, número de fragmentos, média e o desvio padrão dentro de cada delimitação. 
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 Para compreender o impacto das mudanças nos municípios e nas macrounidades 

ambientais em função do proposto nos cenários desejado e paliativo, executou-se uma 

classificação destes compartimentos, quanto à área necessária de reflorestamento para a 

formação dos corredores ecológicos. A sistemática utilizada no software ArcGIS® 10 

envolveu, também, o método do Desvio Padrão por meio dos seguintes comandos 

Properties – Symbology – Classified - Classify – Classification - Method – Standard 

Deviation.  

Em seguida foi realizada a classificação dos municípios e macrounidades, 

estabelecendo-se as classes com alto, médio ou baixo incremento de reflorestamento, 

considerando os cenários desejado e paliativo. As tabelas 29.5.1 e 29.5.2 mostram as 

classes definidas pelo método do desvio padrão. 

 
Tabela 29.5. 1 - Classificação quanto ao acréscimo de vegetação nos municípios. 

Cenário Desejado Cenário Paliativo
Classes (ha) Classes (ha)

Baixa 0 - 899 0 - 14
Média 899 - 4.239 14 - 232

Alta 4.239 - 5.583 232 - 339

MUNICÍPIOS

Classes

 
 

Tabela 29.5. 2 - Classificação quanto ao acréscimo de vegetação nas macrounidades.   

Cenário Desejado Cenário Paliativo
Classes (ha) Classes (ha)

Baixa 0 - 798 0 - 24
Média 798 - 6.598 24 - 161

Alta 6.598 - 7.223 161 - 164 

MACROUNIDADES

Classes
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30. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Cenários quanto à expansão urbana 
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 O estabelecimento de cenários quanto à expansão urbana foi realizado com base em 

uma perspectiva de crescimento até o ano de 2034 e baseou-se na avaliação do potencial à 

expansão urbana, conforme os procedimentos descritos no Capítulo 27, considerando-se 

que a área então mapeada é bem superior à expectativa de crescimento dos municípios.  

Definiram-se dois cenários: Cenário Tendencial e Cenário Desejado.  

  
30.1. Cenário Tendencial 
 
 Para efetivação do cenário tendencial conseguiu-se um estudo com base na análise 

temporal de imagens de satélite, no período de 1984 e 2009, conforme descrito no Capítulo 

27, e em dados demográficos do IBGE, considerando-se as taxas de crescimento dos 

municípios no período e foi efetuada, também, uma projeção para os próximos 25 anos, ou 

seja, até o ano de 2034. Com base nestas informações, definiu-se o crescimento projetado 

de cada área urbanizada (área expandida), em km2, até o ano de 2034 (Tabela 30.1.1).    

 Uma vez estabelecida a área expandida, considerou-se, no mapeamento, apenas a 

tendência natural de expansão, sem levar em conta as vulnerabilidades do terreno e a 

ocupação de áreas restritivas. A tendência natural, no caso, seria dar continuidade aos 

vetores de crescimento ocorridos no período entre 1984 e 2009, que foram mapeados com 

base no estudo temporal das imagens de satélite. Assim, então, as áreas de expansão até o 

ano de 2034 foram demarcadas dando continuidade a estes vetores de crescimento.   

Ressalta-se que foram avaliados 19 municípios, uma vez que os municípios 

Sacramento, Monte Santo de Minas e São Roque de Minas, apresentam suas áreas 

urbanas fora da área de delimitação da bacia do Médio Rio Grande.  
 
Tabela 30.1. 1 - Tabela referente aos dados utilizados para a elaboração do Cenário Tendencial. 

Alpinópolis 0,33 20075,22 1569,77 2,49
Bom Jesus da Penha 1,3 5369,25 331,89 0,49
Capetinga 0,08 7229,14 2803,58 0,39
Cássia 0,29 18696,14 1401,45 1,8
Claraval 0,94 5734,33 281,97 0,34
Delfinópolis 0,2 7177,11 2641,08 0,92
Fortaleza de Minas 0,29 4405,37 1039,24 0,32
Ibiraci 1,59 18067,68 164,44 0,97
Itamogi 0,52 11770,38 928,9 1,32
Itaú de Minas 0,35 16313,86 2402,33 3,29
Jacuí 0,52 8542,85 578,73 0,6
Nova Resende 1,51 22386,56 281,73 1,98
Passos 1,44 151957,07 303,72 13,87
Pratápolis -0,18 8419,13 2027,02 0,79
São João Batista do Glória 1,26 9420,66 446,82 1,13
São José da Barra 0,45 7589,84 2039,18 1,66
São Pedro da União 0,13 5205,64 2939,13 0,49
São Sebastião do Paraíso 1,69 98696,37 443,22 14,94
São Tomás de Aquino -0,05 7003,91 4344,58 0,39

Municípios Taxa área /Habitante
População Projetada                                        

(para 2034)
Taxa Crescimento Anual 

(1984-2009)
Área expandida (km²)         

(2009-2034)
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30.2. Cenário Desejado 
 
 O cenário desejado para expansão urbana é aquele que leva em consideração as 

vulnerabilidades do terreno, a não ocupação de áreas de risco a movimentos de massa e 

inundações e a não ocupação de áreas com restrição legal. Na escolha destas áreas levou-

se em consideração, então, a carta de potencial à expansão urbana, descrita no item 3.5.5, 

priorizando as áreas com alto potencial à expansão urbana. Os critérios adotados para a 

definição do crescimento projetado de cada área urbanizada (área expandida) até o ano de 

2034 foram os mesmos já descritos para a definição do cenário tendencial.    

Na delimitação do cenário desejado procurou-se evitar a manutenção de vazios 

urbanos e a ocupação de áreas próximas a empreendimentos que definem faixas restritivas 

para ocupação urbana, como aeroportos e locais utilizados para a disposição de resíduos 

sólidos (lixão, UTC, Aterro sanitário, etc). 
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 Por intermédio de uma avaliação conclusiva das unidades ambientais com relação 

aos principais aspectos abordados em todo o processo de zoneamento ambiental elaborou-

a Carta de Zoneamento Geral das Unidades Ambientais, que envolveu um estudo 

integrado dos componentes, fatores e atributos ambientais e o estabelecimento de medidas 

de controle ambiental (diretrizes específicas) destas unidades. O propósito foi elaborar um 

documento síntese, de fácil leitura, que pudesse ser utilizado pelos gestores públicos e 

agentes que atuam no planejamento das ocupações e de uso do solo.  

 

31.1. Planilha Síntese de Dados Integrados 
 

 Para a conjugação das informações produzidas no projeto, elaborou-se uma planilha, 

denominada Planilha Síntese de Dados Integrados, que permitiu condensar, em uma única 

estrutura, todas as informações importantes para o processo de prognóstico da região de 

estudo, facilitando a análise, comparação e avaliação dos dados.  

 A planilha é composta por registros (linhas) e campos (colunas). Os registros (linhas) 

são compostos pelas 1607 unidades ambientais. Os campos (colunas) compreendem todos 

os aspectos relevantes no processo de avaliação geral, envolvendo a síntese de alguns 

dados conclusivos do diagnóstico (uso e ocupação e informações relevantes do meio físico, 

vulnerabilidades, potencialidades e principais problemas) e as informações necessárias para 

o prognóstico (cenários e diretrizes).  

 A preparação da planilha envolveu as seguintes etapas: preparação da Carta Base 

de Unidades Ambientais (CBUA); análise combinada da CBUA com outros produtos 

cartográficos (básicos ou intermediários) e a elaboração da Planilha Síntese de Dados 

Integrados (PSDI) (Figura 31.1.1). 

 

Carta Base de Unidades 
Ambientais (CBUA) Análise Combinada Planilha Síntese de Dados 

Integrados (PSDI)

 
Figura 31.1. 1 - Etapas da elaboração da Planilha Síntese de Dados Integrados. 

 

 A CBUA envolve as macrounidades ambientais e as unidades ambientais (UA), 

descritas no item 3.2. Realizou-se uma minuciosa análise das delimitações estabelecidas, 

bem como a quantificação da área compreendida em cada unidade. O mapa de UAs foi 

obtido no software AutoCAD® Map 2010, exportado e reavaliado no ArcGIS® 10, no qual 

foram realizados todos os processamentos posteriores.  
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 A Carta Base de Unidades Ambientais (CBUA) foi sobreposta aos produtos 

cartográficos referentes aos aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico, o que 

permitiu o preenchimento dos campos da Planilha Síntese de Dados Integrados (PSDI), 

relativos ao diagnóstico. O procedimento de sobreposição de produtos cartográficos para 

obtenção da CBUA foi realizado no software ArcGIS® 10 e envolveu análise de dados 

pontuais e de dados espaciais. 

 Na análise de dados pontuais como Captações Superficiais e Subterrâneas, 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, realizou-se a “linkagem” das informações 

pontuais da planilha no software Excel para o Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Para obtenção de dados quantitativos de cada UA foram utilizados os seguintes comandos: 

Geoprocessing – Intersect. 

 Na análise dos dados espaciais (lineares e poligonais) como Estradas, Barramentos 

e Cobertura Florestal, utilizou-se dos comandos Geoprocessing – Intersect, para obter 

dados quantitativos, como a área e comprimento dos atributos. Na tabela de atributos foi 

adicionado um campo para calcular a área (area) e o comprimento (length). Em arquivos 

raster o procedimento é realizado por meio do comando Tabulate Area. Estes dados foram 

expressos na PSDI em números absolutos, em km ou km2, por exemplo, bem como em 

percentual da área ocupada na UA no caso de dados poligonais, ou em frequência (km/km2 

ou unidades/km2), no caso de dados lineares ou pontuais. 
 As unidades ambientais foram classificadas perante cada aspecto abordado. 

Procurou-se, sempre que possível, estabelecer 3 classes avaliativas, do tipo: Alto, Médio, 

Baixo; ou Bom, Razoável, Ruim. Prioritariamente o critério estatístico utilizado na 

classificação foi o Desvio Padrão (Standard Deviation), utilizando ferramenta do SIG 

ArcGIS® 10, por intermédio dos seguintes comandos: Properties – Symbology – Classified - 

Classify – Classification - Method – Standard Deviation. Este critério (Standard Deviation) foi 

utilizado com o objetivo de destacar as Unidades Ambientais (UA) anômalas. O 

processamento estatístico foi realizado separadamente para cada grupo de unidades 

ambientais, com base na ordem hierárquica de canais da unidade, ou seja, 1ª ordem de 

ramificação; 2ª ordem de ramificação; 3ª ordem de ramificação e 4ª ordem de ramificação 

preservando, assim, a similaridade na rede de drenagem e no tamanho da unidade no 

processo de classificação.    
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31.2. Elaboração da Carta de Zoneamento Geral das 
Unidades Ambientais 
 

 A Carta de Zoneamento Geral das Unidades Ambientais foi elaborada com o 

propósito de discriminar, com base nas suas características de meio físico e de uso e 

ocupação, as unidades que demandam medidas de controle ambiental mais efetivas e em 

nível prioritário. Neste propósito as unidades foram classificadas em Altíssimo Nível de 

Prioridade; Alto Nível de Prioridade; Médio Nível de Prioridade; Baixo Nível de Prioridade. 

 Os critérios adotados na classificação envolveram os aspectos descritos e 

classificados na Planilha Síntese de Dados Agregados (descrita no item anterior). Os 

aspectos foram agrupados em Altamente Relevantes; Relevantes e Mediamente 

Relevantes. Os aspectos considerados Altamente Relevantes na classificação geral das 

unidades ambientais estão descritos na Tabela 31.2.1 e receberam Peso 3 para fins da 

classificação geral. Os aspectos Relevantes, descritos na Tabela 31.2.2, receberam Peso 2 

e os aspectos Mediamente Relevantes, descritos na Tabela 31.2.3, receberam Peso 1. Os 

critérios adotados na Classificação geral das unidades ambientais são apresentados na 

Tabela 31.2.4.  

 
Tabela 31.2. 1 - Aspectos do Grupo Altamente Relevantes. 

Aspecto presente na unidade Peso

Possui ponto de captação para abastecimento público 3

Possui pontos de descarga de esgoto municipal 3

Alto percentual de área degradada por minerações 3

Alto percentual de área degradada por disposição de resíduo municipal 3

Elevado percentual de área ocupada por processos erosivos 3

Elevado percentual de área ocupada por cobertura florestal 3

Unidade com alto nível de preservação 3

Unidade sem presença de área preservada 3
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Tabela 31.2. 2 - Aspectos do Grupo Relevantes. 

Aspecto presente na unidade Peso

Alta densidade de estradas não pavimentadas 2

Alta densidade de minerações 2

Ocorrência de local de disposição de resíduo municipal 2

Alta suscetibilidade a erosão 2

Alta suscetibilidade a inundação 2

Alto percentual de áreas ocupada por atividades modificadoras 2

Alta densidade de pontos de uso de recursos hídricos 2

Alta densidade de atividades modificadoras 2

Unidade preservada 2

Alta densidade de pontos de captação de recurso hídrico superficial 2

Alta densidade de pontos de captação de recurso hídrico subterrâneo 2

Alta densidade de processos erosivos 2

Alta potencialidade a expansão urbana, Baixa potencialidade para expansão 
urbana

2

Baixo percentual de área ocupada por cobertura florestal 2

Unidade com nível de urbanização muito alto 2

Unidade com nível alto de urbanização 2  
 

Tabela 31.2. 3 - Aspectos do Grupo Mediamente Relevantes. 

Aspecto presente na unidade Peso

Alta densidade de drenagem 1

Alta densidade hidrográfica (nascente por km²) 1

Baixa Q7,10 1

Fator topográfico elevado 1

Relevante para o turismo rural 1

Alta densidade de estradas pavimentadas 1

Alta densidade de edificações rurais isoladas 1

Alta densidade de barramentos 1

Elevado percentual de área ocupada por barramentos 1

Possui área de recarga 1

Alta potencialidade para produção rural, Baixa potencialidade para produção 
rural

1

Unidade urbanizada 1

Unidade com alto nível de produção agropecuária 1

Unidades mediamente urbanizadas 1  
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Tabela 31.2. 4 - Critérios adotados na classificação geral das unidades ambientais. 

Classe Critério de Classificação*

- Apresenta pelo menos um aspecto do Grupo Altamente
Relevante  (Peso 3).

- Soma dos pesos dos aspectos dos grupos hierárquicos
inferiores é maior que 8.

- Apresenta pelo menos dois aspectos do Grupo 
Relevante  (Peso 2).

- Soma dos pesos dos aspectos dos grupos Relevante e
Mediamente Relevante está entre 6 e 8.

- Apresenta um aspecto do Grupo Relevante  (Peso 2).

- Soma dos pesos dos aspectos dos grupos Relevante e
Mediamente Relevante está entre 4 e 5.

Baixo Nível de Prioridade
- Soma dos pesos dos aspectos do grupo Mediamente
Relevante é inferior a 4.

Altíssimo Nível de Prioridade

Alto Nível de Prioridade

Médio Nível de Prioridade

 
* A classificação é validada se pelo menos um dos critérios estabelecidos para cada classe for 

atendido. 
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32. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Diretrizes gerais e específicas 

 

 Eduardo Goulart Collares 
 

 

 

 

 

 



  
Aspectos Metodológicos  VOLUME 1 

    

     
 

 
Zoneamento Ambiental das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

 
-267- 

 

 Após a delimitação e classificação das unidades ambientais conforme os critérios 

abordados no item anterior, passou-se para o estabelecimento das diretrizes gerais e 

específicas a serem almejadas, em função das avaliações realizadas. As diretrizes gerais 

são aquelas que dizem respeito à área de estudo como um todo, independentes de locais 

específicos de ocorrência de algum processo e são apresentadas na forma de orientação 

geral. As diretrizes específicas dizem respeito a cada Unidade Ambiental, de modo 

prioritário, demandando uma ação localizada. 

 As diretrizes gerais e específicas da área de abrangência das Sub-bacias 

Hidrográficas do Médio Rio Grande, foram fundamentadas com base no que estabelece o 

Decreto Federal 4.297, de 10 de julho de 2002, que define critérios para o zoneamento 

ecológico-econômico do Brasil. O Decreto, em seu Artigo 14, estabelece conteúdo mínimo 

para as diretrizes gerais e específicas que estão aqui sintetizadas: 

-  atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade, capacidade de 

suporte ambiental e potencialidades; 

-  necessidades de proteção ambiental e conservação; 

-  critérios para orientar as atividades produtivas de ocupação; 

-  medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o 

desenvolvimento sustentável;  

-  medidas de controle e de ajustamento visando compatibilizar, no interesse da 

proteção ambiental, usos conflitantes. 

 Na elaboração das diretrizes consideraram-se as especificidades da área, com base 

nos diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico; nos documentos interpretativos 

que envolvem suscetibilidades e potencialidades e nos prognósticos.  

 Para a construção das diretrizes gerais relacionou-se os aspectos abordados no 

zoneamento ambiental e que são considerados relevantes na futura elaboração do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da área da GD7, que são: uso dos recursos hídricos; controle 

dos processos erosivos; controle de inundações; crescimento urbano; preservação de áreas 

florestadas e do cerrado; controle sobre as atividades modificadoras (indústrias, obras de 

infraestrutura, minerações, aterro de resíduos, etc.); controle sobre as atividades 

agropecuárias. Para cada um destes aspectos, procurou-se, primeiramente, descrever o 

panorama geral avaliado na área de estudo para, só então, estabelecer as diretrizes gerais. 

 A construção das diretrizes específicas ocorreu após a classificação das unidades 

ambientais no Zoneamento Geral, conforme os critérios descritos no item anterior. A análise 

realizada para o estabelecimento das diretrizes específicas das unidades ambientais levou 

em consideração o ponto de captação para abastecimento público; pontos de descarga de 

esgoto municipal; área degradada por minerações; densidade de minerações; área 

degradada por disposição de resíduo municipal; área ocupada por atividades modificadoras; 
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densidade de atividades modificadoras; relevância para o turismo rural; área ocupada por 

processos erosivos; densidade de processos erosivos; áreas com alta suscetibilidade à 

erosão; áreas com alta suscetibilidade à inundação; área ocupada por cobertura florestal; 

área preservada por campo cerrado e florestas; densidade de estradas pavimentadas e não 

pavimentadas; alta densidade de pontos de uso dos recursos hídricos (total, superficial e 

subterrâneo); área ocupada por barramentos; densidade de barramentos; nível de 

urbanização; potencial para expansão urbana; disponibilidade hídrica superficial; possível 

área de recarga de aquíferos confinados; características morfométricas; densidade de 

edificações rurais isoladas; área ocupada por atividades agropecuárias; potencial para 

produção rural.  
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