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RESUMO 

 

Os cursos de água vêm sendo modificados há milhares de anos em função das atividades 

humanas e com o aumento da preocupação com as questões ambientais, a possibilidade de 

avaliação do seu estado passou a ser necessária, no sentido de mitigação dos impactos 

sofridos e de sua recuperação. No Brasil, não se constatou a existência de uma 

regulamentação abrangente a respeito do assunto e, por isso, este trabalho teve como objetivo 

a proposição de uma abordagem para a avaliação de alterações de qualquer natureza sobre 

cursos de água em geral com base na “Teoria Tridimensional do Dano” de Magalhães (1998), 

proveniente da medicina, e que diz que o dano corporal deve ser avaliado de acordo com suas 

sequelas físicas, funcionais e situacionais. 

A teoria foi adaptada aos Recursos Hídricos com foco na análise dos sistemas fluviais em três 

dimensões análogas às de Magalhães (1998). A dimensão física engloba as características 

físico-químicas do sistema tratando da sua estrutura e constituição.  A dimensão funcional 

engloba as ações próprias ou naturais de qualquer sistema de curso de água, ou seja, a coleta, 

transferência, evacuação ou estocagem de águas escoadas e de materiais minerais ou 

orgânicos provenientes da erosão superficial, a autodepuração e o suporte à vida aquática ou 

ribeirinha. Finalmente a dimensão situacional engloba aqueles aspectos que relacionam as 

características do curso de água às características do meio no qual ele está inserido, tendo em 

vista os seus usos, vulnerabilidades e possíveis conseqüências a jusante e a montante. 

Considerando a definição das dimensões, foi proposta uma sistemática de avaliação com a 

seleção de parâmetros e indicadores, para os quais foram estabelecidas escalas visando 

orientar sua análise. Calcula-se uma nota final relativa ao estado de degradação de cada  

dimensão com o uso do método Analytic Hierarchy Process (AHP) e uma nota global com o 

estabelecimento de pesos para cada dimensão. 

A sistemática proposta foi aplicada a um estudo de caso trazendo resultados coerentes com 

aqueles obtidos com a adoção de outros métodos de avaliação. A aplicação foi simples e 

permitiu uma boa compreensão do sistema fluvial. 
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ABSTRACT 

 

Streams have been modified by human activities for thousands of years and, with the 

increasing of the environmental awareness, the ability to evaluate their condition has become 

a necessity, considering the restoration and mitigation processes. Despite that, we couldn’t 

find any regulations able to promote a wide assessment of water streams. That’s why this 

work aimed to suggest an approach to evaluate changes of any nature in streams in general 

based on the “Tridimensional Theory of Damage” by Magalhães (1998) which has it’s origin 

in another knowledge field (medicine) and assesses corporal damages in three dimensions: 

physical, functional, and situational. 

This theory was adapted to water resources focusing in the analysis of fluvial systems in three 

analogous dimensions. The physical dimension includes the physic-chemical characteristics 

of the system treating of its structure and constitution. The functional dimension includes the 

natural actions of any stream system; which means the collection, transference, evacuation or 

storage of drained waters and mineral or organic materials proceeding from the superficial 

erosion, the autodepuration and the support to aquatic or riparian life. Finally the dimension 

of situation includes those aspects that relate the characteristics of  a water course to the 

characteristics of its environment, considering its uses, vulnerabilities and consequences 

downstream and upstream. 

Having the definition of the dimensions in mind, a systematic of evaluation was suggested, 

with the selection of evaluation parameters and indicators, and scales were established for 

each one, aiming to guide its analysis. A grade for the state of degradation for each dimension 

is obtained with the use of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and a final grade is obtained 

with the establishment of weights for each dimension. 

The proposed systematic was applied to a case study bringing results coherent with those 

obtained with the adoption of another method of evaluation. The application itself was simple 

and allowed a good understanding of the fluvial system. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A atividade humana vem modificando os rios há milhares de anos. Existem registros de 

barragens, rios retificados e desviados e sistemas de irrigação e de controle de enchentes em 

várias civilizações antigas. Além disso, a simples mudança no uso do solo já provoca 

alterações nos cursos de água. A poluição difusa ou pontual e decorrentes variações nos 

parâmetros físico-químicos da água também podem ter diversas consequências nos 

ecossistemas locais. Assim, a condição atual de um curso de água é resultante da interação 

entre as condições naturais e a atuação do homem. As mudanças podem ser evidentes ou não, 

e como podem ser muito antigas e a grande maioria dos rios já sofreu modificações, é difícil 

definir exatamente o que é um rio natural e o seu grau de modificação.  

A preocupação com questões ambientais, entre elas os recursos hídricos, cresceu muito no 

século XX e várias metodologias de avaliação de impactos vêm sendo propostas desde então. 

Para os recursos hídricos em geral e os cursos de água mais especificamente, a primeira 

preocupação que se teve foi com a qualidade da água, seguida de uma preocupação com os 

ecossistemas aquáticos e com o bom funcionamento ecológico de um curso de água. 

Atualmente também se fala na consideração dos usos e vulnerabilidades, mas nada disso está 

perfeitamente sistematizado. 

Alguns dos trabalhos existentes no campo da avaliação de cursos de água propõem diretrizes 

de avaliação sem oferecer ferramentas para isso, outros tratam apenas do estado ecológico e 

outros estão focados em condições específicas. Mota (2003) diz que ainda não há um método 

capaz de proporcionar uma completa avaliação dos impactos provocados por um 

empreendimento. No Brasil a situação é bastante delicada, pois, durante este estudo, não foi 

observada regulamentação abrangente para a avaliação de cursos de água. 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma abordagem para a avaliação de cursos de 

água com base em uma teoria proveniente de outro campo do conhecimento, a medicina, que 

lida com problemas semelhantes nas análises de dano corporal. A chamada “Teoria 

Tridimensional do Dano” foi proposta por Magalhães (1998) para a avaliação de danos 

provocados por acidentes, tratando das sequelas presentes em indivíduos em três dimensões: o 

organismo, suas funções e a situação. 

Neste trabalho a “Teoria Tridimensional do Dano” foi adaptada à engenharia de Recursos 

Hídricos sendo usada para selecionar e agrupar parâmetros para a avaliação de alterações de 
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qualquer natureza em cursos de água de um modo geral, configurando uma abordagem com 

caráter antropomórfico, e englobando, além dos aspectos físicos e funcionais, aqueles 

relacionados ao contexto no qual eles estão inseridos, buscando assim sistematizar todos estes 

aspectos.  

A nova abordagem pode trazer evoluções aos métodos de avaliação de cursos de água, pois a 

dimensão de situação permite a inclusão de novos parâmetros de avaliação e uma nova 

organização do que já existe. Ela também poderá servir como base para futuras metodologias 

que suprirão a demanda existente. 

Este documento consta de sete capítulos, começando pelo primeiro que trata da introdução e 

justificativa enquanto o segundo traz os objetivos geral e específicos do trabalho, assim como 

suas etapas metodológicas. O Capítulo 3 traz a revisão bibliográfica onde os principais temas 

abordados são: a caracterização do meio, a importância dos rios para a sociedade, aspectos 

relacionados à avaliação de impactos e indicadores. O Capítulo 4 traz a proposição da 

abordagem com as definições necessárias e suas etapas de aplicação: a seleção de indicadores 

e sua agregação. O Capítulo 5 traz a aplicação da nova abordagem a um estudo de caso e 

outra possível solução já dada ao mesmo caso. O Capítulo 6 traz a análise dos resultados 

obtidos e finalmente o Capítulo 7 traz as conclusões e perspectivas. 
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2. OBJETIVOS E ETAPAS METODOLÓGICAS 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa é propor uma abordagem para a avaliação de alterações de 

qualquer natureza sobre cursos de água em geral com base na “Teoria Tridimensional do 

Dano”, fundada em aspectos físicos, funcionais e situacionais. 

2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

• Estabelecer um referencial teórico adequado sobre a avaliação de danos em cursos de 

água; 

• Estabelecer a nova abordagem para a avaliação de impactos em cursos de água, 

definindo indicadores pertinentes e sua agregação; 

• Verificar a aplicabilidade da metodologia proposta por meio de estudo de caso. 

2.3. Etapas metodológicas 

O presente trabalho de proposição de uma nova abordagem para a avaliação de alterações em 

cursos de água tem três etapas metodológicas: a revisão bibliográfica, o estabelecimento de 

um modelo e sua aplicação. 

Na etapa de revisão bibliográfica primeiramente se procurou conhecer e compreender os 

sistemas fluviais e seu funcionamento. Também foi feito um estudo sobre a regulamentação e  

pesquisas a respeito da avaliação de alterações em cursos de água no Brasil e no exterior, e 

sobre indicadores, que são importantes ferramentas para o tipo de estudo proposto. O 

principal objetivo da revisão foi estabelecer um referencial teórico adequado para a 

construção do novo modelo.  

A segunda etapa consistiu no estabelecimento de um novo modelo teórico de avaliação de 

impactos subsidiado pela revisão bibliográfica e segundo a ótica da “Teoria Tridimensional 

do Dano”. Foram criadas definições para as dimensões análogas às propostas por Magalhães 

(1998) e aplicáveis em Recursos Hídricos. Baseando-se nestas definições, foram selecionados 
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indicadores considerados pertinentes com subsídio da revisão bibliográfica. Para cada 

indicador selecionado foi definida uma escala de avaliação e finalmente os indicadores foram 

agregados com a utilização do método Analytic Hierarchy Process (AHP). Esta etapa 

englobou também considerações a respeito da escala espacial e temporal da avaliação dos 

cursos de água.  

A terceira etapa metodológica corresponde à verificação da aplicabilidade do modelo 

estabelecido em um sistema impactado. Nessa etapa aplicou-se a abordagem proposta a um 

estudo de caso comparando-a com outra metodologia já adotada em sua avaliação. O caso 

selecionado consiste em um curso de água situado na área de uma mina no município de 

Brumadinho, em Minas Gerais. 

A Figura 1 mostra as etapas de desenvolvimento do trabalho. 

 

Figura 1: Etapas metodológicas 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O capítulo de revisão bibliográfica aborda os diversos aspectos que concernem a avaliação de 

cursos de água, a começar pela caracterização do meio, que inclui aspectos hidráulicos, 

hidrológicos e sedimentológicos, a qualidade da água com seus parâmetros físicos, químicos e 

biológicos e aspectos ecológicos. A seguir, trata-se da importância dos cursos de água para a 

sociedade. Mais adiante o assunto é a avaliação de impactos, seus aspectos regulatórios no 

que diz respeito aos cursos de água e a teoria tridimensional do dano, que apesar de ser 

proveniente de outra área de estudo servirá como base para a proposição de uma nova 

abordagem para a avaliação de cursos de água. Finalmente os indicadores são apresentados 

por se tratarem de uma importante ferramenta adotada neste trabalho. O capítulo é concluído 

com algumas considerações relativas à revisão bibliográfica. 

3.1. Caracterização do meio 

3.1.1. Aspectos hidráulicos, hidrológicos e sedimentológicos 

Rios drenam a água dos continentes para os oceanos e são a principal via de transporte dos 

produtos da erosão, sendo que o processo de transferência de materiais ocorre impulsionado 

pela gravidade que move material de regiões altas para regiões mais baixas. A forma da seção 

transversal de um canal é uma função da vazão, dos sedimentos transportados e do material 

do leito e uma geometria estável é atingida quando a tensão de arraste provocada não é tão 

grande que provoque erosão nem tão pequena que permita a deposição de material. A vazão 

transportada pelos cursos de água aumenta nas seções situadas mais a jusante, à medida que a 

área de drenagem aumenta. Assim, a área (profundidade e largura) da seção transversal 

também tende a aumentar (LEOPOLD et al., 1964). 

Baptista e Lara (2010) descrevem a forma de uma seção fluvial típica como sendo composta 

por um leito de vazante, que acompanha o talvegue e corresponde às vazões de estiagem, 

sendo importante para os estudos de alocação de cargas poluidoras; o leito menor, bem 

delimitado, encaixado entre margens bem definidas, ao qual se associa a vazão dominante, 

que corresponde à cheia com período de retorno de cerca de dois anos; o leito maior, que é 

ocupado periodicamente pelas cheias e pode ser subdividido em leito maior periódico 

(associado à ocorrência freqüente) e planície de inundação (ocupado por chuvas menos 

freqüentes); e os diques marginais, que geralmente delimitam o leito menor. A Figura 2 

mostra estas estruturas. 
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Figura 2: Seção fluvial típica (fonte: Baptista e Lara, 2010) 

 
O tipo de canal fluvial está relacionado ao tipo de substrato que pode ser de duas formas: 

aluvial, que é aquele localizado em planícies constituídas de materiais sedimentares recentes, 

em geral aportados pelo próprio rio e onde se concentram as atividades humanas; e leito 

consolidado, associado a vales encaixados, constituído de materiais rochosos ou coesivos. 

Uma das formas de se classificar os cursos com canais únicos se dá a partir de seu índice de 

sinuosidade, que é a relação entre o comprimento do canal principal e a distância vetorial 

entre os pontos extremos do canal principal, como mostra a Equação 3.1 (SCHUMM, 1963).  

            (3.1)
 

Onde L é o comprimento do canal e Lx é a distancia vetorial entre pontos extremos do canal. 

Christofoletti (1981) apresentou a seguinte classificação para os canais fluviais: 

A) Com canais únicos: 

a) Retos: aqueles em que o rio percorre um trajeto retilíneo, sem desviar 

significativamente de sua trajetória normal em direção à foz. São muito raros na 

natureza e geralmente estão relacionados a rios controlados por linhas tectônicas e em 

locais de embasamento rochoso homogêneo. Seu índice de sinuosidade é de cerca de 

1,1; 

b) Sinuosos: quando o canal apresenta lineamento com curvaturas em virtude da 

dinâmica fluvial, geralmente seus índices de sinuosidade vaiam entre 1,1 e 1,5; 

c) Meandrantes: quando o rio possui uma série de arcos de mesma amplitude e 

freqüência e geralmente o índice de sinuosidade está entre 1,7 e 2,3; 
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d) Tortuosos (ou irregulares): possuem altos valores de índice de sinuosidade sem 

predomínio de determinada frequência ou amplitude. Apresentam uma mistura caótica 

de formas geométricas; 

B) Transacional: quando o curso de água exibe tendência a se alterar do padrão de canal 

único para o de canais múltiplos. Os dois tipos podem acontecer em trechos diferentes 

do mesmo curso de água e a transição pode ser brusca ou gradual. Seu índice de 

sinuosidade é de cerca de 1,3; 

C) Com canais múltiplos: 

a) Ramificado: quando o braço de um rio volta ao leito principal, formando uma ilha; 

b) Anastomosado: Apresentam multiplicidade de canais, pequenos e rasos, que se 

subdividem e se reúnem aleatoriamente, separados por bancos e ilhotas. Este tipo de 

canal ocupa apenas parte do curso de água, pois para ser caracterizado, é preciso um 

ponto inicial e um ponto final de canal único. Também nota-se que trechos com esta 

tipologia costumam ter a posição móvel; 

c) Reticulado: neste caso, canais se subdividem e se reúnem de maneira aleatória, são 

caracterizados pelo escoamento efêmero e pela subdivisão em várias embocaduras que 

se perdem nas baixadas ou nos lagos temporários. 

d) Deltaico: caracteriza-se pela ramificação do curso fluvial que se subdivide em vários 

tributários que alcançam a foz; 

e) Canais labirínticos em trechos rochosos: têm padrão semelhante ao tipo 

anoastomosado, mas são mais estáveis, pois neles ocorrem afloramentos rochosos.  

O termo meandro designa o tipo de canal fluvial em que os rios descrevem curvas sinuosas, 

largas, harmoniosas e semelhantes entre si, através de um trabalho contínuo de escavação da 

margem côncava (onde a velocidade é maior) e de deposição na margem convexa (onde as 

velocidades são menores). O processo de meandramento pode ser origem de outras estruturas 

da morfologia fluvial, como meandros abandonados, diques semicirculares, colo do meandro, 

faixa do meandro, banco de solapamento e bancos detríticos. Existem canais, e vales 

meândricos. No primeiro caso, os meandros são desenvolvidos pelo canal fluvial, 

independente da forma do vale, e no segundo o vale apresenta a sinuosidade que caracteriza o 

meandramento.  

Os cursos fluviais estão associados a bacias hidrográficas, que são unidades fisiográficas 

limitadas por divisores topográficos que recolhem a precipitação e agem como reservatórios 

de água e sedimentos, defluindo-os em uma seção fluvial única, denominada exutório. Os 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG   8 

divisores de água são as cristas das elevações do terreno. As vazões em um curso de água 

dependem das características da bacia. 

O ciclo hidrológico é composto por vários processos que acontecem continuamente, como 

explica Chow et al (1988). A água evapora (Ev) dos oceanos e da superfície terrestre para 

fazer parte da atmosfera onde o vapor é transportado e sobe até se condensar e precipitar. A 

água precipitada (P) pode ser interceptada (Int) pela vegetação, se transformar em escoamento 

superficial (Es), infiltrar no solo (Inf), escoar através das camadas superiores de solo no 

chamado escoamento sub-superficial (Ess) e escoar nos cursos de água. Muito da água 

interceptada e de escoamento superficial evapora (ETP) e volta à atmosfera. A água que 

infiltra no solo pode recarregar os lençóis subterrâneos para depois emergir em nascentes (Eb) 

e escoar nos cursos de água que por sua vez escoam em direção aos oceanos. A Figura 3 

ilustra o ciclo hidrológico. 

 

Figura 3: Ciclo hidrológico (Fonte: Naghettini, 1999) 

Como se pode notar no ciclo hidrológico, nem toda a precipitação se transforma em vazão de 

cursos de água, apenas a precipitação efetiva, que é aquela que não fica interceptada nem 

infiltra, transformando-se em escoamento superficial. A diferença entre a precipitação total e 

a precipitação efetiva pode ser chamada de abstração inicial ou perda e existem algumas 

formas de se estimar esta perda. Uma delas é o coeficiente de runoff, que pode ser definido 

como a relação entre o escoamento superficial e uma dada precipitação em um determinado 
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período de tempo. Este coeficiente varia entre zero e um, assumindo o valor unitário quando 

toda a precipitação se transforma em escoamento superficial. Seu valor está relacionado às 

características da bacia e pode ser estimado com o uso de tabelas.  

Naghettini e Von Sperling (2007) explicam que a vazão de um curso de água, variável no 

espaço e no tempo, tem como componentes o escoamento superficial, o sub-superficial e o 

subterrâneo, ou de base. O escoamento superficial é conseqüência da precipitação efetiva 

sobre a bacia e é o de maior velocidade entre os outros componentes. O escoamento sub-

superficial corresponde à parcela da água infiltrada que escoa através da zona não-saturada do 

solo no meio poroso dos horizontes mais superficiais do solo, sendo mais lento que o 

escoamento superficial. O escoamento de base corresponde à água de recarga do 

armazenamento subterrâneo através de um aqüífero e é muito lento. 

Os autores completam dizendo que após um longo tempo sem precipitações, acontece a vazão 

de estiagem, quando as vazões do curso de água são alimentadas pela lenta drenagem dos 

lençóis subterrâneos. A severidade e a freqüência com que os períodos de estiagem acontecem 

estão relacionadas ao uso do curso de água, à sua capacidade de autodepuração e à 

manutenção de sistemas aquáticos e ribeirinhos. 

É possível classificar os cursos de água quanto ao regime em perenes, intermitentes e 

efêmeros. Nos perenes há líquido fluindo na calha durante todo o tempo, sendo as vazões 

maiores no período da chuva, devido ao escoamento superficial. Neste caso, o lençol 

subterrâneo mantém seu nível acima no leito inclusive nos períodos secos. Existe uma 

sazonalidade das vazões. Nos cursos intermitentes o lençol freático se encontra em um nível 

inferior ao do leito do rio no período da seca, não sendo capaz de proporcionar uma vazão de 

base durante todo o tempo. Os cursos efêmeros existem apenas durante ou imediatamente 

após os períodos de precipitação e só transportam o escoamento superficial sem possibilidade 

de deflúvio subterrâneo. 

Nos estudos a respeito de cursos de água costuma-se adotar uma vazão de referência que pode 

ser a vazão observada em um determinado período, uma vazão média (por exemplo, média 

anual, média no período chuvoso, ou média no período seco) ou uma vazão mínima. A vazão 

mínima pode ser calculada a partir de dados fluviométricos e os métodos mais frequentemente 

usados no Brasil são Q90 (ou Q95) que é a vazão em que 90% (ou 95%) do tempo se tem 

vazões iguais ou superiores; ou Q7,10, que é a vazão mínima com um período de retorno de 10 

anos e período de duração de 7 dias consecutivos. 
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Tendo conhecimento sobre quais são as vazões transportadas por um curso de água, é 

interessante também conhecer as condições sob as quais esse transporte acontece. Para isso, 

os cursos de água são tratados como canais. O escoamento em canais fluviais é livre, ou seja, 

há uma superfície em contato com a atmosfera, o que faz com que as condições de contorno 

sejam variáveis no tempo e no espaço. Os princípios básicos que regem esse tipo de 

escoamento são a conservação da massa, a conservação da quantidade de movimento e a 

conservação da energia. 

Baptista e Lara (2010) listam os parâmetros que podem ser usados nos cálculos hidráulicos de 

escoamentos livres ilustrados na Figura 4. 

 

Figura 4: Parâmetros da seção transversal de um canal (Fonte: Baptista e Lara, 2010) 

• Seção ou área molhada (A): parte da seção transversal que é ocupada pelo líquido; 

• Perímetro molhado (P): comprimento relativo ao contato do líquido com o conduto; 

• Largura superficial (B): largura da superfície em contato com a atmosfera; 

• Profundidade (y): altura do líquido acima do fundo do canal; 

• Profundidade hidráulica (yh): razão entre a área molhada e a largura superficial; 

• Raio Hidráulico (Rh): razão entre a área molhada e o perímetro molhado. 

Os autores também mostram que a distribuição das velocidades na seção transversal não é 

uniforme devido à presença de superfícies de atrito distintas, correspondentes à interfaces 

água-parede e água-ar. De um modo geral, é um aumento das velocidades da margem para o 

centro e do fundo para a superfície, sendo que as maiores velocidades são atingidas logo 

abaixo da superfície, entre 5% e 25% da velocidade. A velocidade média corresponde 

aproximadamente à média entre as velocidades medidas a 20% e 80% da profundidade ou à 

velocidade observada a 60% da profundidade. É comum adotar na prática uma velocidade 

média em toda a seção. 
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Para o cálculo do escoamento uniforme, pressupõe-se que o líquido escoando não sofre 

nenhuma aceleração ou desaceleração e a profundidade da água, a área molhada e as 

velocidades são constantes ao longo do conduto. Para que isso aconteça, há uma força de 

atrito líquido-parede do conduto que se equilibra com o peso da água e a partir destas 

considerações, é possível obter o equacionamento que permite o cálculo do escoamento 

uniforme. No meio técnico brasileiro, a expressão mais difundida é a fórmula de Manning, 

apresentada a seguir: 

! 

Q =
1
n
ARh

2 / 3 I           (3.1) 

Onde Q é a vazão em m3/s, A é a área da seção transversal em m2, Rh é o raio hidráulico, em 

m, I é a declividade do curso de água, em m/m e n é o coeficiente de rugosidade de Manning, 

que traduz a resistência ao escoamento associada à parede do conduto. Associa-se ao 

escoamento uniforme a profundidade normal, yn (BAPTISTA e LARA, 2010). 

Uma grande dificuldade no cálculo do escoamento uniforme é a avaliação dos fatores de 

atrito, que pode ser traduzida na determinação do coeficiente de rugosidade. A 

impossibilidade de se determinar o coeficiente de atrito diretamente é comum, tornando-se 

necessário estimar seu valor. Para isso existem algumas metodologias que de acordo com 

Baptista e Lara (2010) são: 

• Cálculo do coeficiente de rugosidade a partir da granulometria da superfície de 

contato; 

• Utilização de metodologia baseada no incremento de um valor básico em função de 

diversos aspectos pertinentes, tais como alinhamento do canal, presença de vegetação, 

irregularidades, etc. Esta metodologia denomina-se método de Cowan; 

• Utilização de tabelas que fornecem o valor do coeficiente de rugosidade em função 

das características das superfícies de contato com o líquido; 

• Utilização de fotos de canais e cursos de água naturais com rugosidade conhecida para 

estimar a rugosidade por analogia. 

Quando a rugosidade de um canal é variável, é preciso calcular um coeficiente de rugosidade 

total ponderando as rugosidades de cada superfície. 
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Assim como a água precipitada em uma bacia é escoada no curso de água, os sedimentos 

produzidos na bacia também são transportados para os cursos de água. Desta forma, os 

processos de erosão e sedimentação na bacia são fundamentais para o funcionamento dos 

cursos de água. Simões e Coiado (2003) explicam que erosão é um conjunto de processos, 

segundo os quais o material terroso ou rochoso é desgastado, desagregado e removido de 

algum lugar da superfície da terra, consequentemente alterando-a localmente com diferentes 

taxas de mudança. Esse processo natural inclui o intemperismo, transporte e a deposição de 

sedimentos, apresentando certo equilíbrio. Quanto esse equilíbrio é alterado e as taxas de 

erosão passam a ser maiores que as esperadas tem-se a erosão acelerada provocada 

geralmente por atividades antrópicas relacionadas ao uso do solo. Pode-se se citar como 

conseqüências da erosão acelerada o empobrecimento da fertilidade do solo, uma deterioração 

das condições físicas para o desenvolvimento vegetal, uma produção excessiva de sedimentos, 

a liberação de poluentes químicos constituídos por nutrientes vegetais e agrotóxicos e a 

deposição de sedimentos em reservatórios, canais e enchentes em regiões planas. 

A erosão natural ou acelerada pode ser provocada por vários agentes como o vento, o gelo e a 

gravidade, e um de seus principais agentes, e o que mais interessa a este trabalho, é a água. 

Erosão hídrica é a forma predominante de erosão e consiste na desagregação e remoção do 

solo, fragmentos e partículas de rochas pela ação da água e seu escoamento. De acordo com 

Simões e Coiado (2003), os fatores mais importantes que controlam a erosão acelerada são: 

morfometria das vertentes, propriedades intrínsecas do solo, precipitação e uso do solo. 

Paiva e Paiva (2003) explicam que o sedimento produzido nas bacias é transportado para os 

corpos d’água e mostra uma série de métodos que tem como finalidade equacionar a erosão 

superficial ressaltando que muitos deles se baseiam na Equação Universal da Perda de Solo 

(USLE). 

O método USLE foi proposto por Wischmeier e Smith em 1978 com o objetivo de calcular a 

perda de solo média, em períodos longos, proveniente da erosão laminar (quando os filetes de 

água escorrendo ladeira abaixo lavam a superfície do solo ou provocam remoção de camadas 

delgadas de solo) e por sulcos (quando o escamento é concentrado) sem prever deposição, 

produção de sedimentos por ravina (que são sulcos bastante desenvolvidos onde a erosão é 

muito intensa) ou erosão de margens e fundo do canal. A equação proposta é empírica, 

baseada na análise estatística de dados, mas é bem aceita, fornecendo informações sobre a 
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perda média de solos em determinada condição. Calcula-se a perda de solo a partir da 

seguinte equação (PAIVA e PAIVA, 2003): 

! 

A = R.K.LS.C.P          (3.2) 

Onde A é a perda de solo (t/ha.ano), R é o fator energético da chuva (MJ.mm/há.h), K é o 

fator de erodibilidade do solo (t.h/MJ.mm), LS é o fator conjunto de comprimento e grau de 

declive, C é o fator de usos e manejo do solo e P o fator de práticas conservacionistas. 

O fator energético da chuva, R, pode ser calculado para intervalos de tempo diferentes para a 

chuva esperada em uma determinada área ou usando dados pluviométricos. O fator de 

erodobilidade do solo, K, está relacionado a propriedades do solo como velocidade de 

infiltração, permeabilidade, capacidade de armazenamento, resistência às forças de dispersão, 

salpico e abrasão e transporte pela chuva e escoamento. O valor pode ser calculado ou obtido 

por meio de ábacos e ambos os métodos consideram a granulometria, o percentual de matéria 

orgânica, a permeabilidade e fatores relacionados à estrutura do solo.  O fator conjunto de 

comprimento e grau de declive, LS, relaciona a perda de solo para uma determinada área com 

aquela de uma parcela unitária de 22 m de comprimento e 9% de declive por meio de uma 

equação. O fator de uso e manejo solo, C, representa a relação entre as quantidades de solo 

erodido sob determinado manejo e as perdas desse mesmo solo quando cultivado e mantido 

limpo, os valores para esse fator são tabelados. Finalmente o fator de práticas 

conservacionistas, P, é a relação entre e intensidade esperada da perda de solo com 

determinada prática e aquelas quando a cultura está plantada no sentido do declive e também 

pode ser obtido em tabelas. 

Os rios transportam os sedimentos produzidos nas bacias em direção ao mar e, além disso, são 

agentes erosivos. Baptista e Lara (2010) dizem que o transporte de sólidos em um canal se dá 

quando eles se deslocam, pois as forças hidrodinâmicas exercidas pelo escoamento sobre as 

partículas desagregadas superam a resistência por elas oferecida. Existem três formas 

principais por meio das quais o transporte de sólidos acontece: a descarga de fundo ou de 

arraste, caracterizada pelo deslocamento de partículas mais pesadas junto ao fundo por 

rolamento, deslizamento ou saltação; a descarga em suspensão, caracterizada pelo transporte 

de partículas mais leves ao longo de todo o fluido em escoamento e o transporte em solução, 

com partículas dissolvidas no meio líquido, mas que é menos importante para a morfologia 

fluvial. De forma geral predomina o transporte em suspensão, mas a carga de fundo tem 

grande importância para a morfologia fluvial. A forma de transporte depende das 
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características do fluxo e das partículas e havendo queda na velocidade pode acontecer a 

sedimentação, que é a deposição de partículas no fundo pela ação da gravidade. Caso haja 

acúmulo e compactação de material no fundo, estes processos são chamados de deposição e 

consolidação. 

Uma forma de se representar a dinâmica do transporte de sedimentos em cursos de água é a 

Balança de Lane que relaciona a descarga de material sólido em volume por unidade de tempo 

(Qs), o diâmetro médio das partículas do leito (D), a vazão do rio (Q), em volume por unidade 

de tempo e a declividade do leito (I). Existe uma tendência a um equilíbrio de acordo com as 

características do fluxo e da carga sólida transportada. De um modo geral a quantidade de 

sedimentos que é transportada forma uma onda que acompanha a onda de cheia, sendo que 

quando a carga sólida é grande há uma tendência de deposição e quando a carga é pequena o 

rio responde com a degradação do leito. A Equação 3.3 mostra como os parâmetros 

mencionados se relacionam e a Figura 5 mostra a balança de Lane.  

! 

Qs.D"Q.I          (3.3) 

 

Figura 5: Balança de Lane (Fonte: Baptista e Lara, 2010) 

Baptista e Lara (2010) explicam ainda que, graças a esse caráter dinâmico, existe uma grande 

variabilidade nas características do leito fluvial. 

Os sedimentos também podem mudar muito ao longo do curso de água. Carvalho (2008) diz 

que de um modo geral, as cabeceiras dos rios são compostas por sedimentos de tamanhos 

maiores que vão diminuindo a jusante, sendo que na foz se encontra o material mais fino. A 

produção de sedimentos na bacia depende de vários fatores, mas de um modo geral, a parte 
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alta da bacia, que geralmente apresenta grandes declividades é a maior produtora de 

sedimentos. A erosão diminui à medida que as declividades diminuem e nas partes mais 

baixas da bacia predomina a deposição de material. 

Vários problemas podem ser gerados pelos sedimentos, como explica Carvalho (2008) e eles 

podem acontecer devido à erosão, ao transporte, à deposição e ainda devido à sua 

compactação.  

Começando por aqueles provocados pela erosão, é possível listar os seguintes problemas nos 

cursos de água: 

• Destruição de nascentes, caso o processo ocorra nas cabeceiras; 

• Desprendimento e escorregamento de terras e taludes podendo provocar danos como 

mortes e destruição de obras; 

• Alteração das condições de escoamento da água na superfície e na calha dos rios; 

• Modificação da calha provocada por desbarrancamentos; 

• A degradação de um local pode provocar deposição de sedimentos à jusante; 

Como problemas devidos ao transporte de sedimentos é possível mencionar: 

• Prejuízos ao uso consuntivo da água por aumentar o custo de tratamento; 

• Prejuízos pelo excesso de sedimentos nas atividades de: abastecimento, recreação, 

consumo industrial, resfriamento e geração de energia hidrelétrica.  

• O excesso de sólidos em suspensão é maléfico aos peixes podendo ter incidência 

direta sobre eles, impedindo o desenvolvimento de ovas e larvas; modificando 

movimentos migratórios naturais e reduzindo os alimentos disponíveis; 

• Aumento de turbidez, o que diminui a penetração de luz na água e a profundidade da 

zona fotossintética, podendo provocar distúrbios na cadeia alimentar. Adicionalmente, 

o material particulado absorve mais calor, e isso pode fazer com que as concentrações 

de oxigênio dissolvido diminuam; 

• Redução da qualidade estética; 

• Transporte de poluentes, bactérias e vírus; 

• Alterações na forma do canal; 

• Abrasão ou perda de eficiência de máquinas; 

• Durante enchentes os sedimentos mais grosseiros podem danificar estruturas presentes 

no curso de água e nas áreas inundadas. 
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O depósito de sedimentos, que pode ocorrer próximo à área erodida ou a jusante pode 

provocar os seguintes problemas: 

• Assoreamento de reservatórios, reduzindo seu volume, sua vida útil, ou sua 

capacidade de regularização; 

• Assoreamento de estruturas fluviais e calhas, o que pode prejudicar a navegação e 

aumentar o risco de enchentes devido à diminuição da capacidade do canal; 

• Prejuízo às populações animais e vegetais que habitam na região próxima ao canal; 

• Cobertura e transformação de áreas férteis em inférteis e destruição de áreas de cultivo 

se o sedimento depositado não contiver nutrientes ; 

• Paralisação o crescimento da vegetação no local; 

• Dano estético; 

• Crescimento de vegetação favorecido diminuindo a seção transversal e prejudicando 

possíveis usos dependendo do tipo de sedimento depositado na calha dos cursos; 

• Pode haver elevação do nível da água; 

• Depósitos de sedimentos podem ser locais propícios à formação de brejos, que podem 

apresentar espécies diferentes das que deveriam habitar a região e ainda podem 

apresentar características insalubres; 

Quando há compactação dos sedimentos, o problema se agrava, pois o principal problema 

associado é a dificuldade de desassoreamento. 

A diminuição na quantidade de sedimentos também é problemática, pois, como Carvalho 

(2008) menciona, os sedimentos também tem diversos efeitos benéficos sobre os cursos de 

água dentre os quais se pode citar: 

• Redução da ação erosiva da água pelos sedimentos em suspensão; 

• Redução de poluentes, purificando a água; 

• Constituição de meio propício para reações químicas; 

• Condução de microorganismos ou matéria orgânica (benéfico para a vida aquática). 

Daí pode-se perceber que um equilíbrio na quantidade de sedimentos é importante para que o 

curso de água mantenha sua forma e funcionamento normal e não tenha seus usos 

prejudicados. 
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Gregory (2006), fez um estudo a respeito do papel humano na mudança de cursos de água, 

descrevendo a evolução das pesquisas referentes às mudanças em canais. Uma das questões 

fundamentais para este tipo de estudo seria compreender quais são as mudanças sobre os 

canais e quais são os seus impactos e algumas das principais mudanças e suas conseqüências 

estão apresentadas na Tabela 1 apresentada a seguir. 

Tabela 1: Consequências de alterações nos cursos de água (Fonte: Gregory, 2006) 

O que provoca a 
mudança O que pode mudar 

Canal Alterações perceptíveis a nível local Alterações espacialmente extensivas 
Seção do canal   
Construção de 
barragem 

Escoamento rápido imediatamente a jusante da 
barragem 

O curso d'água pode ter sua capacidade de 
transporte reduzida mas variações são possíveis 
devido à retenção de sedimentos 

Barragem 
vertedoura 

Escoamento rápido  imediatamente a jusante da 
barragem 

Não se aplica 
Alteração do 
escoamento, 
incluindo aquedutos, 
energia hidrelétrica 

Assoreamento após a alteração do traçado do 
escoamento, descarga possivelmente próxima 
do ponto onde a drenagem retornava ao canal 

Não se aplica 

Abstração do 
escoamento   

Não se aplica 

Vazão de retorno, 
drenos, descargas 

  Não se aplica 

Pontes Escoamento rápido ao redor dos pilares da 
ponte 

Não se aplica 

Bueiros abaixo de 
estradas Escoamento rápido na saída 

Não se aplica 

   
Margens do canal   
Desmatamento das 
margens 

Aumento do transporte de sedimentos e talvez 
erosão aumentada 

Não se aplica 

Pastagens Erosão localizada das margens e do canal pode 
ocorrer 

Não se aplica 

Construção de 
bermas e diques   Podem haver conseqüências a jusante 
Canalização 
   : Proteção e 
estabilização de 
margens 
   : Alteração da 
seção, dragagem 
   : Retificação do 
curso d'água 

  Efeitos a jusante podem ocorrer devido ao 
aumento das velocidades do escoamento. 
Velocidades críticas podem ocorres a montante 
da canalização. 

Limpeza da 
vegetação ribeirinha 

Erosão localizada das margens e do canal pode 
ocorrer 

Não se aplica 

Remoção de 
castores Ajuste localizado do canal possível Não se aplica 
Remoção de 
sedimentos 

Ajuste localizado do canal Transferência de sedimentos a jusante ou 
elevadas velocidades podem afetar a morfologia 
do canal 

Adição de 
sedimentos, rejeitos 
de mineração 

Sedimentação localizada possível Pode afetar a sedimentação a jusante e a 
montante também 

Ondas geradas por 
embarcações, 
erosão de margens 

Podem induzir a erosão localizadas de margens Não se aplica 

Invasão de espécies 
vegetais exóticas 

Estabilização de seções do canal e margens Pode reduzir a transferência de sedimentos a 
jusante 
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Reflorestamento Redução progressiva da capacidade de transporte do canal possível, mas depende do sistema de 
escoamento florestal 

Medidas de 
preservação 

Redução progressiva da capacidade de 
transporte do canal possível mas depende do 
gerenciamento do sistema de escoamento 

  

Restauração e 
técnicas similares Características projetadas do canal Redução da erosão, e sedimentação, a jusante 
   
Sistemas de bacias de drenagem 
Esquemas de 
drenagem 

Ajuste do canal possível onde a água foi 
extraída 

Não se aplica 

Drenagem de 
agricultura 

Efeitos localizados possíveis no local onde a 
água drenada encontra com o canal 

Não se aplica 

Redes de irrigação Ajuste do canal possível onde a água foi 
extraída 

Se forem muitos os locais de extração d'água 
podem haver efeitos notáveis 

Pequenos drenos 
agrícolas 

Ajuste do canal possível onde a água foi 
extraída 

Não se aplica 

Bueiros de enchente Escoamento rápido na saída dos mesmos Se muitos podem aumentar a vazão de pico e 
aumentar a erosão a jusante 

Desmatamento 
espacial 

  

Podem ocorrer voçorocas devido às velocidades 
críticas a montante. a montante podem ocorrer 
mudanças no canal e eventualmente nas 
capacidade do canal dependendo da 
disponibilidade de sedimento 

Pastagens Efeitos localizados em função da degradação 
das margens 

  
Incêndios, 
queimadas 

Alterações no canal após incêndio 
  

Agricultura, aragem Efeitos localizados em geral onde afluentes se 
juntam aos rios principais 

  
Uso do solo, 
medidas de 
conservação 

Redução progressiva da capacidade do canal 
mas depende do sistema de drenagem 

  
Reflorestamento Redução progressiva da capacidade do canal 

mas depende do sistema de drenagem florestal 

  
Construção de 
edificações 

Canais afetados por grandes quantidades de 
sedimentos localmente 

Drenagem temporária complementa o sistema 
de drenagem 

Urbanização Escoamento rápido na saída Bueiros de enchente aumentam o sistema de 
drenagem 

 

3.1.2. Qualidade da água 

De acordo com a legislação brasileira poluição é a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 

desfavoravelmente à biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambienta ou 

lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

Degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente 

(CONAMA, 2005). 
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Von Sperling (2005) conceitua poluição das águas como a adição de substâncias ou de formas 

de energia que, direta ou indiretamente, alterem a natureza do corpo d’água de uma maneira 

tal que prejudique os legítimos usos que dele são feitos. 

Existem muitas variações possíveis nos aspectos físico-químicos da água, e elas podem 

aparecer na forma de contaminantes ou mudanças nas suas características físicas típicas. 

No que diz respeito às impurezas presentes na água, Von Sperling (2005) menciona que todos 

os contaminantes, exceto os gases, contribuem para a carga de sólidos e podem ser 

classificados de acordo com suas características físicas e químicas. De acordo com a 

classificação relacionada às características físicas, os sólidos são dissolvidos quando são 

menores que 10-3 !m, são coloidais quando apresentam tamanho entre 10-3 e 100 !m e são 

suspensos se maiores que 100 !m. Quanto às características químicas, os sólidos são 

considerados orgânicos quando não sobrevivem à combustão e inorgânicos quando 

sobrevivem a este processo. 

São parâmetros físicos da água a sua cor, um indicador de presença de sólidos dissolvidos; 

sua turbidez, que pode indicar a presença de sólidos em suspensão o que prejudicaria a 

penetração de luz no corpo de água e os processos naturais; seu sabor e odor, indicadores de 

impurezas (sólidos ou gases); e sua temperatura, condição muito importante para que os 

processos físicos, químicos e biológicos aconteçam normalmente no curso de água. 

São parâmetros químicos o pH, ou potencial hidrogeniônico, que indica a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água, o que pode interferir nos processos que ocorrerem 

naturalmente no rio; a alcalinidade, ou capacidade tampão, relacionada à capacidade da água 

de neutralizar ácidos; a acidez, relacionada à capacidade da água de resistir a mudanças de pH 

provocadas por bases; a dureza, que diz respeito à concentração de cátions multimetálicos em 

solução; os teores de ferro e manganês, identificados quando aparecem na sua forma 

insolúvel; a presença de cloretos, provenientes da dissolução de sais; o teor de nitrogênio, que 

pode aparecer de formas diferentes e desencadear problemas sanitários e ecológicos, como a 

eutrofização; o de fósforo, assim como o nitrogênio pode se apresentar de várias formas e está 

ligado à eutrofização; o oxigênio dissolvido é vital para os organismos aeróbios e para a 

manutenção da vida aquática; a matéria orgânica pode ser composta por vários tipos 

diferentes de substâncias que de um modo geral não precisam ser classificadas com precisão, 

o que se busca é saber a demanda bioquímica de oxigênio (DBO),  a demanda química de 

oxigênio (DQO) e o carbono orgânico total (COT), e os micropoluentes orgânicos ou 
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inorgânicos  são importantes pela possibilidade de serem tóxicos ou importantes para a vida 

quando presentes em pequenas quantidades. 

Os parâmetros biológicos consistem em uma relação de organismos de interesse sanitário e 

ambiental. A importância destes organismos está ligada principalmente aos processos de 

depuração ou à sua associação com doenças de veiculação hídrica. A Tabela 2 apresenta a 

importância dos principais microorganismos. 

Tabela 2: Importância de microorganismos (Adaptada de Von Sperling, 2005) 

Microorganismo Importância 
Bactérias • Principais responsáveis pela conversão da matéria orgânica; 

• Algumas são patogênicas. 
Arqueobactérias • Importantes nos processos anaeróbios 
Algas • Importantes na produção de oxigênio nos corpos de água; 

• Em regiões de baixa velocidade (lagos e represas), podem proliferar em excesso, 
causando deterioração da qualidade da água. 

Fungos • Importantes na decomposição a matéria orgânica; 
• Podem proliferar em condições de baixo pH. 

Protozoários • Alimentam-se de bactérias, algas e outros microorganismos; 
• São essenciais para a manutenção de um, equilíbrio entre os diversos grupos; 
• Alguns são patogênicos. 

Vírus • São patogênicos e podem ser de difícil remoção no tratamento da água ou do esgoto. 
Helmintos • Ovos de helmintos podem causar doenças. 
 

Coliformes, que indicam a presença de microorganismos patogênicos por estarem presentes 

em abundância nas fezes, e algas, são importantes indicadores de qualidade biológica da água. 

Os parâmetros de qualidade se relacionam a processos que ocorrem normalmente nos cursos 

de água, podendo ser uma condição para que eles aconteçam ou um de seus componentes. 

3.1.3. Ecologia 

Ecossistemas são sistemas integrados de seres vivos e ambientes físicos e onde há uma 

distribuição de energia e matéria de modo que os produtos e subprodutos de um dos 

elementos constituem matéria prima para a atividade dos outros, compondo uma cadeia 

alimentar. Neles há um balanço entre organismos produtores e consumidores que corresponde 

ao equilíbrio ecológico (MOTA, 2003). 

As substâncias presentes na biosfera são constantemente transformadas em fluxos contínuos e 

cíclicos, sendo a luz solar a fonte básica de energia para estes ciclos. Os seres autótrofos usam 

essa energia para produzir compostos orgânicos que posteriormente servirão de alimento para 

outros organismos até sua decomposição. 
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Os rios são ecossistemas incompletos, pois dependem de matéria orgânica produzida fora 

deles, principalmente na região ripária. Nos cursos de água, são presentes, além de peixes, 

moluscos, vermes, esponjas, artrópodes e outros organismos. As comunidades presentes 

variam de acordo com a velocidade da água e as condições no local. As regiões de baixas 

velocidades costumam apresentar ecossistemas que se assemelham aos de lagos com presença 

de fitoplâncton (organismos autótrofos presentes em suspensão na água). Já as zonas com 

velocidades mais altas, são ricas em oxigênio e pobres em plâncton.  

Habitats são os locais onde um organismo vive. Vendonschot (2000), descrevendo a ecologia 

de sistemas lóticos, explica que os cursos de água contêm vários micro-habitats, que são ao 

mesmo tempo uma parte e um todo. Existem múltiplas escalas temporais e espaciais e as 

relações entre processos ecológicos mudam de acordo com a escala espacial. Para cada 

finalidade é preciso que se considere uma escala diferente.  

Ward (1989) apud Vendonschot (2000) introduziu o conceito da natureza quadridimensioal 

dos ecossistemas de rios, com os componentes longitudinal, lateral, vertical e temporal. O 

componente longitudinal trata dos efeitos de montante e jusante, o lateral trata da interação 

entre o rio e a bacia, o vertical inclui interações com o subsolo e com a atmosfera e o temporal 

diz respeito à história do curso de água, da sua morfologia e da vida ali presente. Esse 

conceito é tido como uma boa base para os modelos de gestão.  

Solacroup (2001) define a qualidade biológica de um curso de água como o estado de saúde 

das populações vegetais e animais ligadas ao meio aquático. Toda degradação do meio, física 

ou química tem conseqüências sobre a composição e estrutura da biota de um curso de água. 

Os indicadores biológicos são interessantes, pois caracterizam o efeito da perturbação sobre a 

biota, podem evidenciar misturas de contaminantes e têm embutido o fator tempo. Os 

parâmetros podem ser reagrupados por grupos biológicos ou por sub-unidade física. Uma 

observação relevante a respeito deste tipo de indicador é que pode haver uma variação na 

precisão adotada na classificação de organismos (família, gênero ou espécie) e à medida que a 

precisão aumenta, a precisão do método pode aumentar, mas aumentam também os custos e o 

tempo gasto na análise. 

Von Sperling (2005) explica que a introdução de matéria orgânica em um corpo de água 

resulta indiretamente no consumo de oxigênio dissolvido. Isso acontece devido aos processos 

de estabilização da matéria orgânica realizada pelas bactérias decompositoras que usam o 

oxigênio dissolvido da água para sua respiração. O fenômeno da autodepuração está 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG   22 

vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio aquático apos as alterações induzidas 

pelos despejos afluentes. Não existe uma depuração absoluta, o que se obtém é um novo 

equilíbrio do ecossistema. Assim, para fins práticos, pode-se considerar que a água está 

depurada quando suas características não são mais conflitantes com os usos previstos. 

O autor explica ainda que a autodepuração pode ser vista como um fenômeno de sucessão 

ecológica, ou seja, há uma sequência sistemática de substituições de uma comunidade por 

outra até que uma comunidade estável se estabeleça em equilíbrio com as condições locais.  

A autodepuração é um fenômeno com variabilidade no tempo e no espaço, e no caso de 

lançamentos predominantemente orgânicos e biodegradáveis, é possível identificar quatro 

zonas principais (onde acontecem os estágios de sucessão ecológica) a jusante do ponto de 

lançamento:  

• Zona de degradação: logo apos o lançamento, com alta concentração de matéria 

orgânica, aspecto turvo e possível formação de bancos de lodo. Pode haver odores 

desagradáveis e o numero de espécies geralmente diminui; 

• Zona de decomposição ativa: é onde a qualidade da água fica mais deteriorada, pois o 

ecossistema começa a se reorganizar com os microorganismos decompondo a matéria 

orgânica. O aspecto é semelhante ao aspecto da zona de degradação. Nesta zona as 

concentrações de oxigênio dissolvido caem muito e se chegarem a zero a vida aeróbia 

fica impossibilitada; 

• Zona de recuperação: o aspecto da água já é melhor e a matéria orgânica já está em 

grande parte estabilizada. Começam a surgir novas comunidades aquáticas no local, 

sendo as primeiras delas compostas por algas;   

• Zona de águas limpas: o aspecto da água e a concentração de oxigênio dissolvido são 

equivalentes àqueles anteriores à poluição. A diversidade de espécies é grande e o 

ecossistema encontra-se em um novo equilíbrio. 

Nota-se que nos ecossistemas em condições naturais há um elevado número de espécies com 

reduzido número de indivíduos de cada espécie enquanto em condições perturbadas existe um 

numero mais reduzido de espécies com um numero elevado de indivíduos de cada espécie. 

Isso acontece porque a poluição é seletiva para as espécies e somente sobrevivem e proliferam 

aquelas bem adaptadas às novas condições ambientais. 
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3.2. Rio e sociedade 

3.2.1. Usos da água 

Os corpos de água podem ter diversos usos que podem ser considerados consuntivos ou não 

consuntivos. De acordo com Mota (2003), os consuntivos são aqueles em que se retira a água 

das condições hídricas em que se encontram enquanto nos não consuntivos a quantidade de 

água no corpo de água continua a mesma. Os usos de cada corpo podem ser múltiplos e neste 

caso eles devem atender aos parâmetros de qualidade para cada finalidade prevista 

simultaneamente. 

A legislação brasileira (CONAMA, 2005) classifica os corpos de água em cinco classes de 

acordo com os usos aos quais a água pode se destinar, sendo a classe especial a de maior 

qualidade e as classes de 1 a 4 tem qualidade decrescente. Para cada uma dessas classes 

também foram estabelecidos padrões e condições de qualidade. A Tabela 3 mostra os usos 

possíveis com qualidade adequada a cada classe proposta pela legislação. 

Tabela 3: Classificação de águas doces (Fonte: CONAMA, 2005) 

Classe Usos possíveis com qualidade adequada 
Especial • Abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

• Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 
• Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e proteção integral. 

Classe 1 • Abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado; 
• Proteção das comunidades aquáticas; 
• Recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático em mergulho; 
• Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película; 
• Proteção de comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

Classe 2 • Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
• Proteção das comunidades aquáticas; 
• Recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático em mergulho; 
• Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais 

o público possa vir a ter contato direto; 
• Aqüicultura e atividade de pesca. 

Classe 3 • Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 
• Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
• Pesca amadora; 
• Recreação de contato secundário; 
• Dessedentação de animais. 

Classe 4 • Navegação; 
• Harmonia paisagística. 

 

Von Sperling (2005) acrescenta alguns usos aos que já foram mencionados e constrói uma 

tabela (Tabela 4) associando usos e requisitos de qualidade da água. 
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Tabela 4: Associação entre os usos da água e os requisitos de qualidade (Fonte: Von 
Sperling, 2005) 

Uso geral Uso específico Qualidade requerida 
Abastecimento de 
água doméstico 

 • Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde; 

• Isenta de organismos prejudiciais à 
saúde; 

• Adequada para serviços domésticos; 
• Baixa agressividade e dureza; 
• Esteticamente agradável (baixa turbidez, 

cor, sabor e odor); 
• Ausência de microorganismos. 

Água é incorporada ao produto (ex. alimentos, 
bebidas, remédios) 

• Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde; 

• Isenta de organismos prejudiciais à 
saúde; 

• Esteticamente agradável (baixa turbidez, 
cor, sabor e odor); 

Água entra em contato com o produto • Variável com o produto 

Abastecimento 
industrial 

Água não entra em contato com o produto (ex. 
refrigeração, caldeiras) 

• Baixa dureza; 
• Baixa agressividade. 

Hortaliças, produtos ingeridos crus ou com casca • Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde; 

• Isenta de organismos prejudiciais à 
saúde; 

• Salinidade não excessiva. 

Irrigação 

Demais plantações • Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais ao solo e às plantações; 

• Salinidade não excessiva. 
Dessedentação de 
animais 

 • Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde dos animais; 

• Isenta de organismos prejudiciais à 
saúde doa animais; 

Preservação da fauna 
e da flora 

 • Variável com os requisitos da fauna e 
flora que se deseja preservar. 

Criação de animais • Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde dos animais e dos 
consumidores; 

• Isenta de organismos prejudiciais à 
saúde doa animais e dos consumidores; 

• Disponibilidade de nutrientes. 

Aqüicultura 

Criação de vegetais • Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde dos vegetais e dos 
consumidores; 

• Disponibilidade de nutrientes. 
Contato primário (contato direto com o meio 
líquido; ex. natação, esqui, surfe) 

• Isenta de substâncias químicas 
prejudiciais à saúde; 

• Isenta de organismos prejudiciais à 
saúde; 

• Baixos teores de sólidos em suspensão e 
óleos e graxas. 

Recreação e lazer 

Contato secundário (não há contato direto com o 
meio liquido; ex. navegação de lazer, pesca, lazer 
contemplativo) 

• Aparência agradável. 

Usinas Hidrelétricas • Baixa agressividade. Geração de energia 
Usinas nucleares ou termelétricas (ex. torres de 
resfriamento) 

• Baixa dureza. 

Transporte  • Baixa presença de material grosseiro que 
possa por em risco as embarcações. 

Diluição de despejos   
 

É importante ressaltar que os parâmetros apresentados dizem respeito apenas à qualidade da 

água e para cada uso proposto podem existir outros requisitos relacionados ao curso de água. 
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3.2.2. Inundações 

De acordo com Milograna (2009) cheias são elevações no nível da água e quando elas estão 

associadas a uma ocupação vulnerável elas podem constituir uma inundação. Estes eventos 

podem ter várias consequências de diferentes intensidades dependendo da sua magnitude. 

Lima-Queiroz et al (2003) mencionam várias possíveis consequências deste tipo de evento: 

• Perdas de vidas humanas;  

• Degradação de condições de saúde coletiva; 

• Perdas materiais diretas decorrentes da ação física, química e biológica das águas e da 

deposição de sedimentos; 

• Perdas indiretas, resultantes de interrupção ou perturbação de serviços (transportes, 

comunicações, abastecimento de água e sistemas de esgoto, etc.); 

• Ruptura do processo produtivo, o qual pode afetar o bem-estar econômico de uma 

comunidade e, possivelmente, as economias regionais e nacionais. 

Milograna (2009) explica ainda que inundações são constituídas de processos físicos, 

naturais, que levam ao transbordamento de um corpo de água e da exposição de pessoas e de 

bens na planície de inundação. 

A vulnerabilidade a inundações pode ser caracterizada pelas conseqüências diretas ou 

indiretas, advindas ou esperadas para a população em decorrência das inundações, sendo 

baseada em critérios da ocupação do solo na área inundada e o risco pode ser definido como a 

probabilidade ou possibilidade de ocorrência dos eventos indesejáveis, no caso, inundações. 

3.3. Avaliação de impactos nos cursos de água 

De acordo com Mota (2003), existem diversos métodos para a avaliação de impactos 

ambientais, porém não existe um método que proporcione uma completa avaliação dos 

impactos provocados por um empreendimento.  

O mesmo autor cita uma série destes métodos, listados a seguir: 

• métodos “ad hoc”: quando avaliação é feita por equipes com diversos tipos de 

especialistas; 

• listagens de controle: são feitas listas que apresentam relações dos impactos mais 

relevantes;  
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• matrizes de interação: são feitas listagens bidimensionais que associam ações do 

empreendimento às características ambientais;  

• redes de interação: redes que relacionam sequências de impactos a uma determinada 

ação; 

• superposição de cartas:  mapas com diferentes características ambientais de uma área 

são sobrepostos para se identificar as áreas com maior valor ambiental; 

• modelos de simulação: adotam-se modelos matemáticos para prever mudanças em 

uma área depois de alguma ação. 

A avaliação ecológica integrada tem como objetivo avaliar o efeito das atividades humanas 

nos recursos ecológicos em níveis integrados de escala espacial e temporal. Neste domínio 

Vendonschot (2000) mostra que por um longo tempo os meios considerados os mais 

apropriados para a detecção de efeitos das atividades humanas em comunidades aquáticas 

eram o monitoramento biológico, bioquímico e físico-químico. Os métodos eram meramente 

descritivos e só consideravam a água e o material nela dissolvido. A avaliação biológica 

tradicional é pouco sensível, imprevisível e robusta para a variação natural e permite a 

avaliação de locais muito degradados, mas não daqueles moderadamente degradados. As 

metodologias evoluíram e passaram a incluir outras regiões pertinentes como a zona ripária ou 

a bacia como um todo, e não apenas o canal.  

Existem diversas formas de avaliação da qualidade ecológica apresentados por Vendonschot 

(2000); uma delas é com o uso de índices. Os índices sapróbicos baseiam-se na tolerância de 

organismos aquáticos à poluição orgânica medindo sua abundância, os de diversidade medem 

a diminuição na diversidade de espécies e os bióticos combinam índices sapróbicos e de 

diversidade. As técnicas de avaliação rápida são populares nos Estados Unidos e têm como 

característica o baixo-custo, a amostragem reduzida e uma análise eficiente de dados. Já os 

índices multimétricos, também populares nos Estados Unidos, são mais complexos e usam um 

número limitado de variáveis simples no seu cálculo. As medidas mais comuns adotadas nos 

dois últimos tipos de avaliação apresentados podem ser classificadas como medidas de 

riqueza e enumeração, que tratam da contagem de algum elemento, medidas de tolerância ou 

intolerância, que se baseiam na avaliação de valores toleráveis ou não de parâmetros, medidas 

de diversidade, que geralmente diminuem quando a degradação aumenta e são pouco usadas 

nos índices multimétricos, índices bióticos, medidas de similaridade, baseadas na comparação 

do local atingido com um local de referência e medidas funcionais, baseadas nas alterações na 

cadeia alimentar e de uso ainda questionável.  
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A avaliação físico-química inclui medidas ligadas à qualidade do habitat e exemplos de 

parâmetros observados são a morfologia e a hidrologia local. A avaliação em escala de bacia 

lida com o impacto do uso do solo no sistema fluvial e o georeferenciamento é adotado 

frequentemente como ferramenta para pontuar as categorias de usos de solo. A avaliação de 

componentes do ecossistema usa diversos tipos de características (físicas, químicas, 

biológicas, etc.) do sistema para avaliar uma seção do curso de água comparando-as a uma 

condição de referência. O que pode ser uma desvantagem é que o curso de água não é 

considerado como um todo, mas ainda assim, esse tipo de metodologia é muito útil para o 

auxílio na tomada de decisões. A avaliação de comunidades explora as relações entre as 

comunidades presentes em um local e os parâmetros ambientais. A avaliação de processos, 

como os ciclos de nutrientes, ainda é pouco usada. A avaliação não-taxonômica agrupa 

entidades taxonômicas em categorias não taxonômicas. 

Vendonschot (2000) também descreve as características dos métodos de avaliação. 

Primeiramente é preciso saber qual é o objetivo da aplicação da metodologia. Paralelamente a 

isso, existe uma tendência a uma abordagem regional, pois as características dos ecossistemas 

podem variar e as tipologias só podem ser definidas em escalas pequenas. Outro aspecto 

importante é a consideração ou não das relações entre os componentes do sistema.  

Algoritmos são um tipo de ferramenta interessante para sumarizar as medidas de várias 

variáveis. A abordagem multicritério pode detectar diferenças sutis na qualidade e fornece 

mais dados do que parâmetros únicos. A escala das medidas é uma questão fundamental 

devido à dificuldade em se definir uma situação de referência, e a condição prístina nem 

sempre é identificável. Além disso, a natureza não é unidimensional e vários caminhos 

diferentes podem levar à condição atual. Várias considerações já foram feitas pra se definir a 

condição de referência, mas ainda não existe um critério objetivo e unânime, assim, a 

condição de referência deve ser escolhida de acordo com a situação e os dados disponíveis. 

3.3.1. Regulamentação e metodologias desenvolvidas 

3.3.1.1. Legislação brasileira 

A Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981), tem por objetivo definir a ação 

governamental na gestão do equilíbrio ecológico considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público que deve necessariamente ser assegurado e protegido tendo em vista seu 

uso coletivo, o uso racional do solo, do subsolo, da água e do ar; o planejamento e a 

fiscalização dos usos e recursos ambientais. Para atingir esses objetivos ela propõe entre 

outros instrumentos a avaliação de impactos ambientais, a concessão de licenças ambientais e 
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a revisão das atividades efetivamente ou potencialmente poluentes, e penalidades disciplinares 

ou compensatórias para a não conformidade com as medidas necessárias à preservação ou 

melhoria da qualidade ambiental. Além desses instrumentos, os Ministérios Públicos Federal 

ou Estatais têm legitimidade para propor ações de responsabilidade civil ou criminal para os 

danos causados ao meio ambiente e o poluidor é obrigado, independentemente de sua culpa a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e àqueles afetados pelas suas 

atividades. 

A resolução CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986) define os critérios básicos e diretivas gerais 

para a avaliação de impactos ambientais no Brasil. Ele define um impacto ambiental como 

“qualquer transformação nas propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, 

provocadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que 

direta ou indiretamente afetam: a saúde, segurança e o bem estar da população; as atividades 

sociais ou econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a 

qualidade dos recursos naturais”.  

Os estudos de impacto ambiental devem ser feitos durante os procedimentos de licenciamento 

das empresas consideradas como potencialmente modificadoras do meio ambiente e são 

avaliados pelas autoridades do Estado. Nos estudos é preciso identificar a avaliar 

sistematicamente os impactos ambientais que podem ser gerados na implantação e no 

funcionamento da atividade e definir os limites geográficos da área que pode ser afetada 

direta ou indiretamente considerando sempre a bacia hidrográfica. 

O estudo deve ter também um diagnóstico dos meios físico, biológico e dos ecossistemas 

naturais e dos aspectos sócio-econômicos de toda a área afetada; identificação, previsão da 

magnitude e interpretação da importância dos impactos prováveis, positivos e negativos, 

diretos e indiretos, imediatos e a longo termo, temporários e permanentes, seu grau de 

reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas e a distribuição dos custos e 

benefícios sociais. É preciso determinar também medidas mitigadoras para os impactos 

negativos e um programa de monitoramento que indique os parâmetros que deverão ser 

considerados. 

Complementarmente há também na legislação brasileira, regras para a classificação de massas 

de água com informações úteis ao trabalho, elas fazem parte da resolução CONAMA 357 

(CONAMA, 2005), apresentada a seguir. 
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A regulamentação brasileira considera que o enquadramento da qualidade dos cursos de água 

não deve ser feito baseado no seu estado atual, mas sobre os níveis de qualidade que eles 

devem apresentar para fornecer as necessidades das comunidades considerando que a saúde e 

bem estar humanos e o equilíbrio ecológico aquático não devem ser afetados pela deterioração 

das águas. 

Foi determinado que a condição de qualidade é aquela apresentada por uma seção do curso de 

água em um determinado momento, considerando os possíveis usos que não representem 

riscos de acordo com as classes de qualidade das águas doces (que são aquelas que 

apresentam salinidade igual ou inferior a 0,5%o). Outro conceito importante é o de vazão de 

referência que é aquela adotada no processo de gestão tendo em vista os usos múltiplos da 

água e sua definição pode mudar de acordo com a região do país. A vazão de referencia mais 

adotada no país, inclusive em Minas Gerais é a Q7,10, que é o a  vazão mínima durante sete 

dias de duração e com um tempo de retorno de 10 anos. Nos estados da Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e no Distrito Federal, a vazão de referência é a Q90, que é a vazão de 90% de tempo 

de permanência e em Sergipe e Goiás é o Q95, ou seja, a vazão de 95% de pertinência no 

tempo. É pertinente conhecer as vazões de referência, pois as condições de qualidade devem 

ser determinadas nestas condições (IGAM, 2004). 

As águas doces são classificadas em cinco categorias: classe especial e classes de 1 a 4, com 

parâmetros mais restritivos para as primeiras categorias. A classificação está relacionada aos 

usos possíveis para cada classe como já foi mostrado no item 3.2.1. 

Para cada classe são apresentados limites individuais para substâncias poluentes, porém, 

interações entre substâncias poderiam também trazer características indesejáveis (como 

efeitos aos seres vivos e restrições de usos). Por isso são previstos também ensaios 

toxicológicos. A avaliação dos ambientes aquáticos a partir de seus organismos ou 

comunidades também é mencionada. No caso de as metodologias para a avaliação da água 

serem insuficientes sugere-se que os sedimentos ou a biota sejam investigados. 

Para as águas da classe especial, as condições naturais dos cursos de água devem ser mantidas 

e para as classes de 1 a 4 as condições são as mostradas na Tabela 5. 
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Tabela 5: Condições de qualidade (Fonte: CONAMA, 2005) 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Ausência de efeitos tóxicos 
crônicos sobre os 
organismos. 

Ausência de efeitos tóxicos 
crônicos sobre os 
organismos. 

Ausência de efeitos tóxicos crônicos 
sobre os organismos. - 

Materiais flutuantes e 
espumas virtualmente 
ausentes*  

Materiais flutuantes e 
espumas virtualmente 
ausentes* 

Materiais flutuantes e espumas 
virtualmente ausentes*  

Materiais 
flutuantes e 
espumas 
virtualmente 
ausentes* 

Óleos e ceras virtualmente 
ausentes* 

Óleos e ceras virtualmente 
ausentes* 

Óleos e ceras virtualmente ausentes* Irridescências 
toleradas  

Substâncias portadoras de 
gosto ou odor virtualmente 
ausentes*  

Substâncias portadoras de 
gosto ou odor virtualmente 
ausentes* 

Substâncias portadoras de gosto ou 
odor virtualmente ausentes* - 

Coloração proveniente de 
fontes antrópicas 
virtualmente ausente* 

Proibida coloração 
proveniente de fontes 
antrópicas que não seja 
removível por processo de 
coagulação, sedimentação ou 
filtração convencional. 

Proibida coloração proveniente de 
fontes antrópicas que não seja 
removível por processo de 
coagulação, sedimentação ou 
filtração convencional. 

Substâncias que 
podem sedimentar 
facilmente em 
canais navegáveis 
virtualmente 
ausentes* 

Resíduos sólidos 
desagradáveis virtualmente 
ausentes*  

Resíduos sólidos 
desagradáveis virtualmente 
ausentes* 

Resíduos sólidos desagradáveis 
virtualmente ausentes* - 

Coliformes termotolerantes :  
o limite de 200 coliformes 
por 100ml não deve ser 
excedido em 80% ou mais de 
pelo menos 6 amostras 
coletadas durante um ano 
com freqüência bimestral  

Coliformes termotolerantes :  
o limite de 1000 coliformes 
por 100ml não deve ser 
excedido em 80% ou mais de 
pelo menos 6 amostras 
coletadas durante um ano 
com freqüência bimestral  

Coliformes termotolerantes :  o 
limite de 2500 coliformes por 100ml 
não deve ser excedido em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras 
coletadas durante um ano com 
freqüência bimestral para a 
recreação, 1000/100ml para a 
dessedentação de animais e 
4000/100ml para outros usos 
 

- 

DBO5 a 20°C " 3mg/L DBO5 a 20°C " 5mg/L DBO5 a 20°C " 10mg/L - 
Oxigênio dissolvido (OD) # 
6 mg/L 

Oxigênio dissolvido (OD) # 
6mg/L 

Oxigênio dissolvido (OD) # 4mg/L - 

Turbidez " 40 UNT Turbidez " 100 UNT Turbidez " 100 UNT Substâncias que 
podem sedimentar 
facilmente em 
canais navegáveis 
virtualmente 
ausentes* 

Cor verdadeira ao nível da 
cor natural do curso de água.  

Cor verdadeira " 75 mg Pt/L Cor verdadeira " 75 mg Pt/L - 

6.0 " pH " 9.0 6.0 " pH " 9.0 6.0 " pH " 9.0 - 
* Considera-se virtualmente ausente a condição em que a característica não é perceptível pele visão, olfato ou paladar.  
 

Os métodos de coleta e análise das águas são aqueles especificados por normas técnicas e 

cientificamente reconhecidos. 

A resolução determina que o enquadramento deve ser definido pelos usos preponderantes, 

atuais ou previstos, mais restritivos da água e se o uso não estiver de acordo com a classe 

deve-se estabelecer um programa de medidas para alcançá-lo, exceto quando as condições 

naturais não permitirem isso. 
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As águas doces não enquadradas são consideradas de classe 2, exceto quando sua qualidade 

atual for melhor, quando a classe mais estrita deve ser considerada. 

A legislação brasileira apresenta vários parâmetros de qualidade físico-química da água 

ligados ao uso, mas sem preocupação com a qualidade dos habitats. As características 

morfológicas não são avaliadas e os indicadores biológicos são apenas mencionados, sem 

obrigatoriedade de avaliação. 

3.3.1.2. Diretiva Quadro Européia da Água (DQA) 

A diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 

estabelece um quadro para uma política comunitária no domínio da água seguindo uma série 

de decisões tomadas a partir de 1988 e de acordo com o tratado que instituiu a Comunidade 

Européia que diz que “a política comunitária para o meio ambiente deve contribuir para a 

busca de objetivos que constituem a preservação, proteção e melhoria da qualidade do meio 

ambiente e a utilização prudente e racional dos recursos naturais, e deve estar fundada sobre 

os princípios de precaução e da ação preventiva e sobre o princípio da correção, 

prioritariamente na fonte, das agressões ao meio ambiente, assim como sobre o princípio do 

poluidor pagador. 

A diretiva tem por objeto estabelecer um quadro para a proteção das águas que previne toda 

degradação suplementar, preserva e melhora o estado dos ecossistemas aquáticos e no que diz 

respeito às necessidades de água, os ecossistemas terrestres e zonas úmidas que dependem 

diretamente das águas; promover uma utilização sustentável da água, fundamentada sobre a 

proteção a longo termo dos recursos disponíveis; visa reforçar a proteção do ambiente 

aquático assim como sua melhoria, notadamente por medidas específicas concebidas para 

reduzir progressivamente os lançamentos, emissões e perdas de substâncias prioritárias, e a 

parada ou supressão progressiva dos lançamentos, emissões e perdas de substâncias perigosas 

prioritárias; assegurar a redução progressiva da poluição de águas subterrâneas e prevenir o 

agravamento deste tipo de poluição e contribuir para a atenuação dos efeitos de inundações e 

secas.   

Outro aspecto previsto é a integração da proteção e da gestão ecologicamente viável das águas 

com as outras políticas comunitárias, como a da energia, a dos transportes, a política agrícola, 

a da pesca, a política regional e a do turismo. Também é importante observar que as 

condições diferentes existentes exigem soluções diferentes, assim, as decisões devem ser 
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tomadas o mais perto possível do local de utilização e de degradação da água, no quadro da 

bacia hidrográfica, que a diretiva define como toda a zona na qual as águas escoam 

convergindo para uma rede fluvial até uma só desembocadura. As bacias hidrográficas devem 

ser associadas a distritos hidrográficos, que são zonas terrestres e marítimas compostas de 

uma ou mais bacias hidrográficas, águas subterrâneas e costeiras. Os distritos hidrográficos 

são as principais unidades de gestão. 

A DQA visa à qualidade ecológica das massas de água considerando diversos tipos de 

parâmetros. O estado ecológico é a expressão da qualidade da estrutura e do funcionamento 

dos ecossistemas associados às águas superficiais e o potencial ecológico equivale ao estado 

de uma massa de água artificial ou fortemente modificada. Para os rios, que são definidos 

como massas de água continentais que escoam a maior parte do seu percurso 

superficialmente, os elementos de qualidade para a classificação do estado ecológico 

compreendem parâmetros biológicos, hidromorfológicos de suporte aos elementos biológicos, 

químicos e físico-químicos de suporte aos biológicos e poluentes específicos. 

A classificação proposta pela diretiva tem a peculiaridade de fazer a avaliação dos cursos de 

água tomando como referência o ponto de vista do rio, os parâmetros considerados são: 

o Parâmetros biológicos: 

o Composição e abundância da flora aquática; 

o Composição e abundância da fauna bêntica invertebrada; 

o Composição, abundância e estrutura etária da ictiofauna; 

o Parâmetros hidromorfológicos de suporte aos parâmetros biológicos: 

o Regime hidrológico: 

! Quantidade de dinâmica da vazão; 

! Conexão com as massas de água subterrânea; 

o Continuidade; 

o Condições morfológicas: 

! Variação da profundidade e da largura do rio; 

! Estrutura do leito e substrato; 

o Estrutura do rio; 

o Parâmetros químicos e físico-químicos de suporte aos parâmetros biológicos: 

o Parâmetros gerais: 

! Temperatura da água; 
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! Balanço de oxigênio; 

! Salinidade; 

! Estado de acidificação; 

! Concentração de nutrientes 

o Poluentes específicos 

A simplificação e diminuição do número de parâmetros feita pela diretiva não elimina a 

necessidade de análises mais detalhadas para fins de gestão sendo interessante sempre 

reavaliar os parâmetros propostos. Além disso, a diretiva especifica os parâmetros principais 

de avaliação e cada país membro da Comunidade deve propor metodologias de avaliação. 

Uma estratégia usada é a seleção de indicadores e os indicadores selecionados em cada país 

devem permitir uma comparação. Uma dificuldade encontrada devido a esta flexibilidade é 

que para cada ator interessado, a qualidade da água tem um significado.  

Na diretiva a definição de qualidade não depende apenas de parâmetros físico-químicos, mas 

também da caracterização de uma noção global de estado ecológico. O conceito de uso não é 

abordado diretamente, mas as condições de referência para cada elemento são ligadas aos 

níveis de pressão que impactam o nível de funcionamento do sistema. 

Dentre as possíveis pressões, a diretiva evidencia as poluições pontuais e difusas importantes, 

notadamente os poluentes específicos; captações significativas de água para fins urbanos, 

industriais, agrícolas e outros, compreendendo suas variações sazonais, a demanda anual total 

e as perdas no sistema de distribuição; a incidência de regulagens importantes na vazão, 

compreendendo transferências e diversões de água; alterações morfológicas importantes e 

outras incidências antropogênicas significativas. Deve-se diagnosticar também o modelo de 

gestão do território. 

Com informações a respeito das pressões os Estados membros devem avaliar como as massas 

de água reagem a estas pressões e a probabilidade de que as massas não estejam mais 

conformes com os objetivos de qualidade ambiental. Para as águas de maior risco a 

caracterização deve ser mais detalhada. Para esta etapa da avaliação é comum o uso de 

modelos.  

Foram estabelecidas ainda condições de referência para cada elemento de qualidade 

mencionado para cada massa de água seguindo as regras estabelecidas pela diretiva. 
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Ressalta-se que o grande interesse da avaliação proposta é o estado ecológico e os elementos 

não biológicos são considerados apenas como um suporte para eles. 

Quanto aos parâmetros físico-químicos, sugere-se que uma avaliação inicial, todos sejam 

estudados, porém apenas os que obtiverem níveis mais críticos devem ser monitorados. Para 

estes parâmetros não foram determinadas tipologias.  

3.3.1.3. Sistema francês de avaliação de qualidade (SEQ) 

Em 1999, antes da Diretiva Quadro da Água, a França criou uma ferramenta para a avaliação 

de rios denominada SEQ-Cours d´Eau (Système d'Evaluation de la Qualité, ou Sistema de 

avaliação de qualidade, de cursos de água) composto de três eixos: SEQ- Biologique (SEQ-

Biológico), que trata da qualidade biológica, SEQ-Eau (SEQ-Água), que trata da qualidade da 

água e SEQ- Physique (SEQ-Físico), que trata da qualidade física do meio. 

O SEQ-Eau avalia 156 parâmetros agrupados em 15 grupos que contém indicadores de 

mesma natureza ou com efeitos comparáveis chamados alterações. As alterações podem 

representar parâmetros físico-qímicos ou biológicos e são: matérias orgânicas e oxidáveis, 

nitrogênio exceto nitratos, nitratos, fósforo, partículas em suspensão, cor, temperatura, 

mineralisação, acidificação, metais (em briófitas), micropoluentes minerais, micropoluentes 

orgânicos, fitoplâncton e microorganismos (Simonet, 2001). Sua análise permite uma 

classificação de acordo com a qualidade da água e sua aptidão aos usos e à biologia.  

Solacroup (2001) definiu qualidade biológica da água como o estado de saúde das populações 

vegetais e animais ligadas ao meio aquático. Toda degradação do meio, seja físico ou 

químico, tem conseqüências sobre a composição e a estrutura da biota de um curso de água. O 

SEQ-Biologique avalia estas conseqüências baseando-se em bio-indicadores. Os primeiros 

indicadores adotados foram o IBGN ou Indice Biologique Global Normalisé (Índice biológico 

global normalizado), baseado no estudo de macro-invertebrados bentônicos e o IBD ou Índice 

Biologique Diatomique (Índice biológico diatômico), que estuda as diatomáceas, que são 

algas marrons unicelulares. Mais tarde o sistema passou a possuir outros índices que são o 

Índice de Peixes, o Índice de Oligoquetos de Bio-Indicação de Sedimentos Finos e o Índice 

Biológico de Macrófitas em Rios. O sistema leva em consideração também o efeito dos 

resultados observados sobre os usos.  

De acordo com Rebillard (2001), o meio físico compreende o leito maior e o leito menor de 

um rio. O leito menor é constituído pelo fundo do leito, margens e bancos enquanto o leito 
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maior é constituído pela planície de inundação e pelos anexos fluviais. No meio físico é 

possível observar dois tipos de perturbação, a mudança de estado e a mudança no 

funcionamento. Um aspecto importante do SEQ-físico é que ele estabelece ponderações de 

acordo com a tipologia do curso de água para permitir que os resultados possam ser 

comparados. O autor menciona ainda que é preciso considerar a noção de reversibilidade dos 

impactos. 

O SEQ-Physique propõe que o curso de água seja dividido em partes homogêneas em termos 

morfológicos e de funcionamento, o que deve ser feito a partir de análises cartográficas e 

bibliográficas e de visitas de campo. Os limites podem ser de origem natural ou antrópica. 

Após a divisão em trechos, cada setor deve ser descrito por mais de 40 parâmetros para 

caracterizar o leito menor, maior e as margens. Um software é usado para calcular um índice 

de qualidade física usando análise multicritério. Este índice pode apresentar valores de zero a 

cem sendo que os menores valores são atribuídos aos cursos mais degradados. O problema do 

SEQ-Physique é o seu funcionamento em trechos individuais que não considera interações 

com jusante e montante.  

Atualmente a França está desenvolvendo um novo sistema de avaliação que será o SEQ-DCE 

(SEQ-Diretiva Quadro da Água) que pretende adaptar o SEQ-Cours d’Eau à Diretiva Quadro 

da Água. 

3.3.1.4. Index of Stream Condition (ISC) 

O Index of Stream Condition (ISC) foi desenvolvido na Austrália com o objetivo de promover 

uma avaliação integrada da condição ambiental de cursos de água, sendo constituído por um 

jogo de indicadores (LADSON et al, 1999). 

O índice foi criado por um grupo de especialistas em áreas diferentes relacionadas à gestão e 

cursos de água que tinha por objetivo criar um jogo com o mínimo de indicadores que 

poderiam ser medidos, usados e compreendidos pelos gestores de cursos de água fornecendo 

informações importantes sobre estes cursos. A seleção e o peso de cada indicador foram 

decisões pragmáticas deste grupo. O índice também teve como base para sua construção 

trabalhos anteriores sobre a avaliação da condição de cursos de água. 

Este sistema enfatiza cursos rurais, avaliados em escala local. Além disso, seu detalhamento 

serve apenas para sinalizar problemas potenciais, sugerir suas causas e destacar aspectos que 

podem precisar de investigações mais detalhadas. A avaliação de aspectos sócio-econômicos 
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demanda a seleção de indicadores suplementares. O principio da pontuação é a comparação 

com uma condição supostamente natural, não havendo necessidade de comparação com locais 

particulares considerados como referências. O ISC tem cinco componentes: hidrologia, forma 

física, zona ripária, qualidade da água e vida aquática. Para cada um destes componentes 

foram selecionados indicadores pertinentes com notas de 0 a 4 sendo 0 a pior condição e 4 a 

melhor condição. A Tabela 6 apresenta as categorias e seus respectivos indicadores. 

Tabela 6: Categorias do ISC (Adaptado de Ladson et al, 1999) 

Categoria Base  Indicadores 
Hidrologia Comparação do regime natural de vazões 

com o regime natural 
• Desvio hidrológico; 
• Percentual da bacia que foi urbanizado; 
• Presença de hidrelétricas. 

Forma física Avaliação da estabilidade do canal e da 
extensão dos habitats 

• Estabilidade das margens; 
• Agradação ou degradação do leito; 
• Presença e influência de barreiras artificiais; 
• Densidade e origem de troncos de árvores. 

Região ripária Avaliação da quantidade e qualidade da 
vegetação ripária 

• Concentração total de fósforo; 
• Turbidez; 
• Condutividade elétrica; 
• pH. 

Qualidade da 
água 

Avaliação de parâmetros chave de 
qualidade da água 

• Extensão da vegetação; 
• Continuidade da vegetação; 
• Avaliação de quão intacta está a estrutura; 
• Proporção da cobertura que é nativa; 
• Presença de regeneração de espécies nativas; 
• Condição dos anexos fluviais. 

Vida aquática Presença de famílias de 
macroinvertebrados 

• Presença de famílias de macroinvertebrados 
usando um índice. 

 

3.3.1.5. Protocolo de avaliação rápida de habitats 

Callisto et al. (2001) propuseram um protocolo de avaliação rápida de habitats baseado no 

trabalho de Hannaford et al. (1997). O protocolo visa uma avaliação qualitativa da 

diversidade de habitats feita em campo. São avaliados onze indicadores em quatro categorias: 

ótimo, sub-ótimo, mediano e pobre. 

O trabalho de Hannaford et al (1997), usou um protocolo de avaliação que constava de 10 

indicadores avaliados nas mesmas quatro categorias usadas no trabalho de Callisto et al. 

(2001) e para cada categoria e indicador havia uma nota entre zero e vinte associada. A nota 

final do curso de água seria dada pela soma dos valores obtidos na avaliação. A proposta de 

uma metodologia de avaliação rápida de habitats baseada em inspeção visual e contando com 

o mínimo de medidas considera que a vida aquática precisa de condições de habitat 
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específicas para sobreviver alem da qualidade da água. Há algumas metodologias deste tipo, e 

a tabela adotada é usada pela Agencia de Proteção Ambiental os Estados Unidos (US EPA). 

Os indicadores originais são: tipos de fundos, largura dos rápidos, frequência dos rápidos, 

substrato, depósitos sedimentares, alterações no canal do rio, características do fluxo de 

águas, presença de vegetação ripária, estabilidade das margens e extensão da vegetação 

ripária.  

Na adaptação, as notas que eram de zero a vinte passaram a ser de zero a cinco e o indicador 

substrato foi dividido em tipos de substrato e deposição de lama. A Tabela 7 apresenta o 

protocolo adotado por Callisto et al. (2001). 

Tabela 7: Protocolo de avaliação rápida de habitats em trechos de bacias hidrográficas, 
modificado do protocolo de Hannaford et al (1997) Fonte: Callisto et al (2001) 

Pontuação 
Parâmetros 

5 pontos 3 pontos 2 pontos 0 pontos 
Tipos de fundo MMais de 50% com habitats 

diversificados; pedaços 
de troncos submersos 
cascalho ou outros 
habitats estáveis. 

30 a 50% de habitats 
diversificados: habitats 
adequados para a 
manutenção das 
populações de 
organismos aquáticos. 

10 a 30% de habitats 
diversificados; 
disponibilidade de 
habitats insuficiente; 
substratos 
frequentemente 
modificados. 

 

Menos de 10% de habitats 
diversificados; ausência 
de habitats óbvia; 
substrato rochoso 
instável para fixação dos 
organismos. 

Extensão dos 
rápidos 

Rápidos e corredeiras bem 
desenvolvidas: rápidos 
tão largos quanto o rio e 
com o comprimento igual 
ao dobro da largura do 
rio. 

Rápidos com largura igual 
à do rio, mas com 
comprimento menor que 
o dobro da largura do rio. 

Trechos rápidos podem 
estar ausentes: rápidos 
não tão largos quanto o 
rio e seu comprimento 
menor que o dobro da 
largura do rio. 

 

Rápidos ou corredeiras 
inexistentes. 

Freqüência de 
rápidos 

Rápidos relativamente 
freqüentes: distancia 
entre rápidos dividida 
pela largura do rio entre 5 
e 7m. 

Rápidos não freqüentes; 
distancia entre rápidos 
dividida pela largura do 
rio entre 5 e 15. 

Rápidos ou corredeiras 
ocasionais; habitats 
formados pelos contornos 
do fundo; distancia entre 
rápidos dividida pela 
largura do rio entre 15 e 
25. 

Geralmente com lâmina 
d’água “lisa”ou com 
rápidos rasos: pobreza de 
habitats; distancia entre 
rápidos dividida pela 
largura do rio maior que 
25. 

Tipos de 
substrato 

Seixos abundantes 
(prevalecendo em 
nascentes). 

Seixos abundantes ; 
cascalho comum. 

Fundo formado 
predominantemente por 
cascalho; alguns seixos 
presentes. 

 

Fundo pedregoso; seixos 
ou lamoso. 

Deposição de 
lama 

Entre 0 e 25% do fundo 
coberto por lama. 

Entre 25 e 50% do fundo 
coberto por lama. 

Entre 50 e 75% do fundo 
coberto por lama. 

Mais de 75% do fundo 
coberto por lama. 

Depósitos 
sedimentares 

Menos de 5% do fundo 
com deposição de lama; 
ausência de deposição 
nos remansos. 

Alguma evidência de 
modificação no fundo, 
principalmente como 
aumento do cascalho, 
areia ou lama; 5 a 30% do 
fundo afetado; suave 
deposição nos remansos. 

Deposição moderada de 
cascalho novo, areia ou 
lama nas margens; entre 
30 e 50% do fundo 
afetado; deposição 
moderada nos remansos. 

Grandes depósitos de 
lama, maior 
desenvolvimento das 
margens; mais de 50% 
do fundo modificado; 
remansos ausentes 
devido à significativa 
deposição de sedimentos. 
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Alterações no 
canal do rio 

Canalização (retificação) 
ou dragagem ausente ou 
mínima; rio com padrão 
normal. 

Alguma canalização 
presente, normalmente 
próximo à construção de 
pontes; evidência de 
modificação há mais de 
20 anos. 

Alguma modificação 
presente nas duas 
margens; 40  80% do rio 
modificado. 

Margens modificadas; 
acima de 80% do rio 
modificado. 

Características 
do fluxo das 
águas 

Fluxo relativamente igual 
em toda a largura do rio; 
mínima quantidade de 
substrato exposta 

Lâmina d’água acima 
de75% do canal do rio; 
ou menos de 25% do 
substrato exposto. 

Lâmina d’água entre 25 e 
75% do canal do rio, e/ou 
maior parte do substrato 
nos “rápidos”expostos. 

Lâmina d’água escassa e 
presente apenas nos 
remansos 

Presença de 
mata ciliar 

Acima de 90% com 
vegetação ripária nativa, 
incluindo árvores, 
arbustos ou macrofitas; 
mínima evidência de 
deflorestamento; todas as 
plantas atingindo a altura 
“normal” 

Entr 70 e 90% com 
vegetação ripária nativa; 
deflorestamento evidente 
mas não afetando o 
desenvolvimento da 
vegetação; maioria das 
plantas atingindo a altura 
“normal”. 

Entre 50 e 70% com 
vegetação ripária nativa; 
deflorestamento óbvio; 
trechos com solo exposto 
ou vegetação eliminada; 
menos da metade das 
plantas atingindo a atura 
“normal”. 

Menos de 50% da mata 
ciliar nativa; 
deflorestamento muito 
acentuado. 

Estabilidade 
das margens 

Margens estáveis 
evidência de erosão 
mínima ou ausente; 
pequeno potencial para 
problemas futuros. 
Menos de 5% da margem 
afetada. 

Moderadamente estáveis; 
pequenas áreas de erosão 
freqüentes. Entre 5 e 30% 
da margem com erosão. 

Moderadamente instável; 
entre 30 e 60% da 
margem com erosão. 
Risco elevado de erosão 
durante enchentes. 

Instável: muitas áreas 
com erosão; freqüentes 
áreas descobertas nas 
curvas do rio; erosão 
óbvia entre 60 e 100% da 
margem. 

 
Extensão da 
mata ciliar 

Largura da vegetação 
ripária maior que 18m; 
sem influência de 
atividades antrópicas 
(agricultura, estradas etc) 

Largura da vegetação 
ripária entre 12 e 18mm; 
mínima infu6encia 
antrópica. 

Largura da vegetação 
ripária entre 6 e 12m; 
influência antrópica 
intensa. 

Largura da vegetação 
ripária menor que 6m; 
vegetação restrita ou 
ausente devido ã 
atividade antrópica. 

Presença de 
plantas 
aquáticas 

Pequenas macrófitas 
aquáticas e/ou musgos 
distribuídos pelo leito 

Macrofitas aquáticas ou 
algas filamentosas ou 
musgos distribuídos no 
rio, substrato com 
perifiton. 

Algas filamentosas ou 
macrofitas em poucas 
pedras ou alguns 
remansos, perifiton 
abundante e biofilme. 

Ausência de vegetação 
aquática no leito do rio 
ou grande bancos de 
macroftas (ex. Aguapé) 

 

3.3.1.6. Stream visual assessment protocol 

O Stream Visual Assessment Protocol (SVAP) foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo 

Natural Resources Conservation Service (NRCS) Aquatic Assessment Workgroup com o 

objetivo de fazer uma avaliação básica da saúde de cursos de água que demanda pouco 

treinamento (NRCS, 1998). A avaliação é baseada em condições físicas da área e, assim como 

para o ISC, pode haver necessidade de uma avaliação mais detalhada. O sistema deve ser 

adotado em áreas rurais. 

Os cursos devem ser divididos em trechos de extensão aproximada de doze vezes a sua 

largura identificados e avaliados de acordo com quinze parâmetros: condição do canal, 

alteração hidrológica, zona ripária, estabilidade das margens, aparência da água, nutrientes, 

barreiras para o movimento de peixes, variedade de habitats para peixes, piscinas, habitats 

para invertebrados, áreas sombreadas, presença de esterco, salinidade, presença de corredeiras 

e  macroinvertebrados (opcional). Para cada parâmetro há quatro categorias de avaliação 

pontuadas de acordo com a sua importância. 
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3.4. Teoria tridimensional do dano 

Magalhães (1998), trabalhando na área de medicina legal, propôs uma metodologia de estudo 

tridimensional do dano corporal. Esta metodologia, denominada “Teoria tridimensional do 

dano” é nova inclusive para a medicina onde ela começa a ser utilizada. Ela serve para a 

avaliação de danos corporais causados por acidentes e em Portugal seu uso é recomendado 

para todas as avaliações deste tipo. 

De acordo com a autora, um dano corporal é um prejuízo sofrido por alguém no conjunto das 

dimensões que são o organismo, suas funções, o plano intra-psíquico e o meio no qual o 

indivíduo se insere. A metodologia avalia três dessas dimensões considerando então três tipos 

de sequelas.  

As sequelas lesionais são alterações orgânicas provocadas na estrutura anatômica do 

indivíduo (organismo), tratando-se de um estado relativamente estabilizado, o que significa 

que as alterações do organismo provocadas pelo acidente provavelmente não sofrerão 

modificações e a medicina não tem o que fazer para melhorar o estado do individuo. A 

Tabela 8 mostra os quesitos de avaliação física sugeridos pela “Teoria tridimensional do 

dano”. 

Tabela 8: Avaliação física (Fonte: Magalhães, 1998) 

Gravidade  
0 1 2 3 4 

Cerebrais           
Espinhais (medula)           
Dos órgãos da audição           
Dos órgãos da visão           
Dos órgãos da mastigação           
Da face, cabeça e pescoço           
Dos órgãos de deglutição           
Dos órgãos da fala           
Dos órgãos do olfato           
Do aparelho respiratório           
Do aparelho cárdio-vascular           
Do aparelho urinário           
Dos órgãos digestivos, incluindo ano-retal           
Das glândulas endócrinas           
Do aparelho hematopoiético e imunológico           
Do aparelho sexual e da reprodução           
Do revestimento cutâneo           
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Dos órgãos da sensibilidade superficial           
Da coluna vertebral           
Da caixa torácica           
Do membro superior direito           
Do membro superior esquerdo           
Do membro inferior direito           
Do membro inferior esquerdo           
Onde 0= sem lesão; 1= lesão mínima; 2=lesão de importância media; 
3= lesão importante e 4= lesão muito importante. 

 

Sequelas funcionais são alterações das capacidades físicas ou mentais, voluntárias ou 

involuntárias, características de um ser humano (função), e finalmente, as seqüelas 

situacionais são dificuldades ou impossibilidade de uma pessoa efetuar certos gestos 

necessários à sua participação na vida em sociedade, dependendo de fatores pessoais e do 

meio. Os quesitos de avaliação da dimensão funcional estão mostrados na Tabela 9. 

Tabela 9: Avaliação funcional (Fonte: Magalhães, 1998) 

Gravidade  
0 1 2 3 4 

Permanecer na posição deitada           
Permanecer na posição ortostática           
Permanecer na posição sentada           
Virar-se na posição deitada           
Passar da posição deitada à posição sentada           
Passar da posição sentada à posição ortostática           
Andar ou deslocar-se na horizontal           
Correr           
Levantar-se do chão           

Postura 

e 

Deslocamentos 

Manter o equilíbrio (risco de queda)           
Segurar com a mão direita           
Segurar com a mão esquerda           
Deslocar a mão direita no espaço           

Manipulação 
 

Segurar 
Deslocar a mão esquerda no espaço           
Oral           
Escrita           
Outras formas de comunicação           
Audição direita           
Audição esquerda           
Visão direita           

Comunicação 

Visão esquerda           
Memória           Cognição 

 Lógica            
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Capacidade de aprendizagem           
Orientação temporal e espacial           
Comportamento           

 
Afetividade 

Afetividade           
Controle da urina           Controle dos 

esfíncteres Controle das fezes           
Ter relações sexuais           Sexualidade 

Procriação Procriar           
Adaptação ao esforço físico           
Mastigação           
Deglutição           
Possibilidade de tosse eficaz           
Proteção cutânea contra a agressão           
Sono           

  

Estado vigil           
Onde 0= sem dificuldade; 1= incomodo ou desconforto sem limitação objetiva; 2=deficiência compensada por 
ajuda técnica; 3= deficiência implicando o recurso a ajuda humana parcial;  4= deficiência total com 
impossibilidade, implicando o recurso a ajuda humana parcial total 
O plano intra-psíquico está relacionado aos danos morais, ou seja, sentimentos vividos devido 

ao conjunto de seqüelas e seria de difícil avaliação devido à sua subjetividade tendo sido 

apenas mencionado. O estudo determinou ainda itens representativos de cada tipo de sequela 

a serem avaliados e escalas para sua avaliação, critérios apresentados em uma tabela. 

Um exemplo simples que pode ilustrar as dimensões é a perda de uma perna. A seqüela de 

lesão é a perda do membro perna. De um modo geral, qualquer indivíduo pode caminhar, 

assim, a perda dessa capacidade acarreta uma seqüela funcional. Para avaliar a seqüela 

situacional é preciso saber como o indivíduo se insere na sociedade, sua profissão, onde ele 

mora, quais são suas necessidades e outras características. Analisando, por exemplo, a 

profissão do indivíduo, a perda de uma perna é muito mais grave para um corredor do que 

para um programador de computadores, por exemplo. Finalmente, quem perde uma perna tem 

um trauma difícil de quantificar, que está associado a dificuldades na vida cotidiana e 

profissional. 

O estudo de Magalhães sistematizou a Teoria Tridimensional do Dano, mas não foi um estudo 

isolado. Magalhães e Hamonet (2000) descrevem as dificuldades de se estudar o “dano 

pessoal” concluindo que é importante não avaliar apenas o corpo, mas a pessoa, mesmo que 

isso envolva dificuldades. Previamente, Adulyanon (1996) trabalhou no domínio da 

odontologia legal buscando uma abordagem sócio-ambiental integrada para a estimação de 

necessidade de tratamento dentário e descreveu alguns indicadores relacionados à vida 
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cotidiana ressaltando que eles são tão importantes para uma avaliação quanto aqueles 

baseados em aspectos clínicos. 

3.5. Indicadores 

É muito difícil caracterizar completamente todos os componentes das relações de causa e 

efeito no meio ambiente e por isso é preciso selecionar medidas que refletem os componentes 

mais críticos, que são os chamados indicadores.  

De acordo com Castro (2002), existem vários usos possíveis para indicadores, entre eles 

estudar condições e tendências; comparar lugares, situações ou alternativas; proporcionar 

antecedência ao advertir sobre algum efeito ou impacto de uma ação e prever futuras 

condições e tendências. 

3.5.1. Fundamentos teóricos 

Existem várias definições de indicadores e algumas dentre elas são apresentadas a seguir. 

Jackson et al. (2000) nas suas diretivas para indicadores ecológicos definem um indicador 

como um signo ou sinal que apresenta mensagens complexas, provavelmente provenientes de 

fontes numerosas, de forma simplificada e útil. De acordo com os autores, os usos primários 

de um indicador são a caracterização do estado e a previsão de mudanças e um indicador 

ambiental é uma medida, índice ou modelo que caracteriza um ecossistema ou um de seus 

componentes críticos. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

1993), um parâmetro é uma propriedade medida ou observada e um indicador pode ser 

definido como um parâmetro ou valor definido por um parâmetro que fornece informações 

sobre um fenômeno e seu significado é mais importante que o do parâmetro isolado. As duas 

principais funções dos indicadores são de reduzir o número de medidas e parâmetros 

normalmente utilizados para caracterizar precisamente uma situação, e auxiliar na 

comunicação entre aqueles que fazem as medidas e aqueles que a utilizam. 

Smeets e Watering (1999) também trabalharam neste domínio ligados à Agência Ambiental 

Européia (AAE) e disseram que a principal função dos indicadores é a comunicação e que 

eles devem simplificar uma situação complexa tendo em vista um significado mais amplo que 

aquele observado nas medidas. As três funções mais importantes dos indicadores são: 
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fornecer informações sobre problemas ambientais, auxiliar no desenvolvimento de políticas e 

na definição de prioridades e monitorar os efeitos das políticas adotadas. 

Todas essas definições concordam em dizer que um indicador é uma ferramenta que informa 

sobre situações complexas de forma mais simplificada. Adotou-se neste trabalho a definição 

de Jackson et al. (2000) por ela ser mais direta que a proposta pela OCDE (1993) e mais 

delimitada que a da AAE. 

De acordo com Ramos et al (2004), as primeiras referências importantes a respeito de 

indicadores datam dos anos 1970, mas como foi mostrado, a terminologia ainda é um pouco 

confusa. É importante ter um quadro consistente para os indicadores para assegurar que eles 

servirão ao propósito para o qual foram desenvolvidos. 

Existem várias abordagens diferentes, muitas delas baseadas na abordagem PSR (pressure-

state-response) ou pressão-estado-resposta, proposta pela OCDE em 1993. Este modelo foi 

construído para ajudar na medida da desempenho ambiental de indicadores e baseia-se apenas 

em indicadores ambientais. Tudo isso em escala nacional. A abordagem baseia-se no conceito 

de causalidade e considera que as atividades humanas provocam pressões no meio ambiente o 

modificando, o que inclui aspectos sócio-econômicos. Impactos indesejados provocam uma 

resposta da sociedade e isso resulta na formulação de políticas ambientais. 

A abordagem DPSIR (driving forces - pressures – state – impacts - responses) ou forças 

impulsionantes - pressões- estado - impactos - respostas é adotada pela Agência Ambiental 

Européia e é similar à abordagem PSR com o acréscimo de duas novas categorias, as forças 

impulsionadoras e o impacto. Esta abordagem pode ser adotada em escalas diferentes, de local 

a global para enquadrar a avaliação ambiental tendo em vista a saúde humana, os 

ecossistemas e os materiais. 

A categoria “forças impulsinantes” é relacionada às necessidades de pessoas e instituições que 

impulsionam atividades que exercem pressões sobre o meio ambiente. Ela depende da 

interação do homem com o meio ambiente. Já os impactos são aqueles causados pela 

mudança no estado. Cada item pode aparecer em categorias diferentes de acordo com o 

objetivo da avaliação. 

O quadro DSR (driving force-state response) ou forças impulsionantes-estado-respostas é 

adotado pelas Nações Unidas e também se baseia na PSR. Esta abordagem tem escala 
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nacional e objetivo de auxiliar na escolha de indicadores de desenvolvimento sustentável 

considerando aspectos ambientais, sociais, econômicos e institucionais. As pressões da PSR 

foram substituídas pelas forças impulsionantes para melhor considerar as atividades humanas 

que impactam o desenvolvimento sustentável e se o impacto é positivo ou negativo. 

3.5.2. Critérios para a seleção de indicadores 

Niemeijer e Groot (2008) fizeram uma revisão dos principais critérios para a seleção de 

indicadores evidenciando que atualmente os indicadores são escolhidos considerando 

principalmente critérios individuais e não um quadro completo. Os autores descreveram os 

critérios mais adotados dividindo-os em dimensões. 

A dimensão científica compreende: 

• Solidez analítica; 

• Credibilidade; 

• Integridade; 

• Importância geral. 

A dimensão histórica compreende: 

• Existência de dados históricos; 

• Confiabilidade dos dados. 

A dimensão sistemática tem os seguintes critérios: 

• Regressibilidade; 

• Previsibilidade; 

• Robustez; 

• Sensibilidade ao stress; 

• Sensibilidade a mudanças espaciais; 

• Sensibilidade a mudanças temporais; 

• Incerteza com relação aos níveis. 

A dimensão intrínseca tem como critérios: 

• Mensurabilidade; 
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• Portabilidade; 

• Especificidade; 

• Propriedades estatísticas; 

• Universalidade. 

Existe ainda uma dimensão prática e financeira que demanda que os indicadores sejam 

avaliados segundo os seguintes critérios:  

• Custo; 

• Relação custo-benefício; 

• Demanda e disponibilidade de dados; 

• Demanda de mão de obra qualificada; 

• Simplicidade operacional; 

• Demanda de recursos; 

• Demanda de tempo. 

Existe ainda uma dimensão política e de gestão cujos critérios são: 

• Compreensibilidade; 

• Compatibilidade internacional; 

• Ligação com uma dimensão social; 

• Ligação com a gestão; 

• Ligação com os objetivos políticos; 

• Possibilidade de quantificação; 

• Relevância; 

• Escala espacial e temporal; 

• Limites; 

• Conveniência aos usuários. 

Segundo Moldan e Bilharz (1997) apud Castro, (2008), um bom indicador deve ter seu valor 

mensurável (ou observável), os dados devem estar disponíveis ou poder ser obtidos por meio 

de medidas, cálculos, observações ou monitoramento, a sua metodologia de obtenção deve ser 

clara, transparente e padronizada, seus meios de construção e monitoramento devem estar 

disponíveis, seu custo deve ser razoável, eles devem ser aceitáveis na escala do estudo e é 

desejável que haja suporte pelo público. 
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3.6. Análise multicritério 

Métodos de análise multicritério são aqueles baseados na otimização do resultado de um 

grupo de funções. Segundo Harada e Cordeiro Netto (1999) apud Castro (2007), a vantagem 

desses métodos é poder quantificar e avaliar diversos critérios. Com isso, podem ser mais bem 

percebidas e comparadas as particularidades de cada alternativa de projeto proposta. No 

entanto, há a desvantagem de necessitar de um grande número de informações para a 

avaliação de cada alternativa e da grande relevância dos decisores no processo, o que torna a 

análise subjetiva. 

Uma possível classificação pra os métodos de análise multicritério é a adotada por Harada e 

Cordeiro Netto (1999) apud Castro (2007) que divide os métodos em três famílias: métodos 

baseados na teoria  de utilidade-multiatributo; métodos seletivos e métodos interativos. 

Nos métodos baseados na teoria de utilidade-multiatributo, os diferentes atributos são 

agregados dentro de uma única função e o objetivo principal da análise é a otimização dessa 

função. A síntese dos diversos atributos, agregando-os em um único valor, formará esta 

função. Para os múltiplos objetivos devem ser determinadas as funções de utilidade de cada 

atributo, combinadas à finalidade de formar uma única função utilidade-multiatributo. Os 

principais métodos desta família são: método dos Pesos, método das Restrições, Método AHP 

(Analytical Hierarchy Process) e método Multiobjetivo linear. Esses métodos são muito 

usados na America do Norte. 

Os métodos seletivos são muito usados na Europa e trazem o estabelecimento de comparações 

entre alternativas, duas a duas, com a construção de uma relação, que é denominada relação 

de seleção. A partir da relação entre cada duas alternativas, é possível verificar se há 

argumentos para decidir se uma é melhor que a outra. É possível que exista relações de 

indiferença e incomparabilidade, o que faz com que, em alguns casos, não seja possível 

realizar a ordenação completa de preferência das alternativas. Os principais métodos dessa 

família são os métodos da família ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant Realité) e 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations). 

Nos métodos interativos ou de articulação progressiva de preferências, o sistema de 

preferências é discutido ao longo de todo processo decisório e o decisor não tem estabelecido 

a priori o seu sistema de preferências. À medida que o problema é mais bem entendido, são 
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obtidas novas informações incorporadas à análise. Os principais métodos com essas 

características são: o método do valor substituto de troca e o método dos passos. 

Castro (2007) expõe uma série de experiências com o uso de métodos de análise multiritério 

que trouxeram resultados semelhantes apesar de usarem métodos distintos. O autor também 

mostra que são vários os métodos aplicáveis em Recursos Hídricos. 

Os métodos podem ter várias finalidades, e neste trabalho se busca algum capaz de agregar 

indicadores, ou seja, estabelecer uma função que agregue atributos, por isso, os métodos 

baseados na teoria de utilidade-multiatributo são adequados. Assim, deve-se escolher um 

método entre o método dos Pesos, método das Restrições, Método AHP (Analytical Hierarchy 

Process) e método Multiobjetivo linear.  

O método AHP, é de aplicação simples e demanda uma reflexão importante a respeito de cada 

indicador, por isso aparenta ser uma boa alternativa e será descrito a seguir. 

• Analytic Hierarchy Process (AHP) 

De acordo com Figueiredo (2009), o método de análise multicritério AHP (Analytic 

Hierarchy Process ou Método de Análise Hierárquica) foi desenvolvido por Thomas Saaty no 

período de 1969 a 1979,  inspirado por problemas relacionados com as importantes tomadas 

de decisões nas negociações mundiais sobre armas nucleares quando trabalhava na Agência 

de Desarmamentos e Controle de Armas em Washington de 1963 a 1969. No método, o 

problema de decisão é dividido em níveis hierárquicos, pela identificação de relações através 

de escolhas conscientes, facilitando, assim, sua compreensão e avaliação. O método pode ser 

aplicado em vários setores e empresas como: negócios, medicina, política, militar, social, 

esportiva e em problemas ambientais. Dentre os possíveis métodos de agregação, o AHP é 

adequado ao tipo de trabalho proposto, demandando uma reflexão a respeito da importância 

relativa entre parâmetros escolhidos e sua aplicação é simples. 

Gomes et al (2004) acrescentam que o método AHP foi um dos primeiros métodos 

desenvolvidos para apoio a decisões multicritério discretas, e por isso é um dos mais usados. 

O método se baseia na divisão do problema em níveis hierárquicos para facilitar sua 

compreensão e avaliação.  Após a divisão, as alternativas são classificadas por meio de 

comparação par a par criando-se uma matriz que permitirá a determinação da importância de 

cada critério. 
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A sistemática de aplicação do método AHP para a definição das pontuações de alternativas 

em uma avaliação pode seguir os seguintes passos: 

• Definir o problema; 

• Dividir o problema em níveis hierárquicos definindo os alternativas que serão 

comparados e critérios com relação aos quais eles serão comparados e apresentando 

estas em uma árvore de hierarquia. Critérios são os elementos que direcionam a 

análise; 

• Comparar cada alternativa com relação a um critério, construindo as matrizes de 

comparação, baseando-se na escala de Saaty, que vai de 1 a 9. Deve ser construída 

uma matriz para cada critério e as matrizes possuem para cada valor em dada posição 

o seu inverso em outra posição simétrica. Um elemento situado na primeira coluna é 

avaliado em relação ao elemento situado no topo da matriz. Para cada alternativa de 

uma matriz calcula-se uma nota normalizada cujo somatório deve ser unitário. Isso 

pode ser feito somando todos os valores de uma linha da matriz (que corresponde a 

um alternativa) e dividindo este somatório pelo somatório de todos os valores da 

matriz; 

• Construir uma matriz de comparação entre os critérios da mesma forma que foi feito 

para as comparações entre alternativas; 

• Fazer uma composição com as notas obtidas para cada alternativa nas matrizes 

correspondentes a cada critério e as notas obtidas para cada critério, obtendo assim 

uma nota final. Isso é feito ponderando as notas dos critérios pelas notas de cada 

alternativa na matriz correspondente, por meio de multiplicação, e em seguida 

somando as notas por alternativa. 

• Avaliar a consistência das comparações feitas com o cálculo dos autovetores 

correspondentes e comparando o maior valor obtido ao numero de alternativas 

avaliado. Quanto mais próxima de zero for a subtração de um pelo outro, menor a 

inconsistência. 

A escala de Saaty diz que a nota 1 equivale a igual importância, 2 a importância fraca, 3 a 

moderada, 4 a moderada mais, 5 a forte, 6 a forte mais, 7 a importância demonstrada ou muito 

forte, 8 a importância muito, muito forte e 9 a importância extrema (SAATY, 2005). Os 

números pares representam importâncias intermediárias. 
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3.7. Considerações parciais 

Visto o caráter dinâmico dos cursos de água e as diversas interações que acontecem nestes 

sistemas, é possível perceber que a avaliação de mudanças nos cursos também deve ser 

complexa e cada elemento avaliado deve ser visto dentro de um contexto. Assim, a avaliação 

das conseqüências das diversas ações sobre o curso de água em conjunto é mais fiel à 

realidade e pode descrever melhor a situação. 

Por se tratar de situação complexa, é comum o uso de indicadores, muitas vezes relacionados 

a condições de referência geralmente difíceis de definir. 

A Diretiva Quadro tem a peculiaridade de não propor um sistema de avaliação, mas diretrizes 

para se elaborar um sistema, que podem ser de grande utilidade na proposição de uma nova 

abordagem. Ainda assim ela é deficiente por não explicitar como o curso de água pode ser 

avaliado dentro de seu contexto. 

O Protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats, o ISC e o SVAP apresentam 

apenas atributos relacionados à qualidade ecológica enquanto a legislação brasileira e o SEQ 

sugerem que se considere os usos, o que é interessante para uma abordagem que considere o 

contexto. 

O tipo de avaliação proposta pelo SEQ se aproxima do que se busca propor neste trabalho, 

pois consideram-se os usos, os aspectos físicos e os aspectos funcionais.  Por outro lado ele 

apresenta inconvenientes por ser composto por um número elevado de indicadores, 

demandando inclusive várias análises laboratoriais, que trazem uma visão detalhada do curso, 

mas são custosos e demandam tempo. Os sistemas com um número reduzidos de indicadores 

como o ISC, o SVAP, ou o Protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats são mais 

eficazes neste caso por apresentarem uma série de indicadores de avaliação mais rápida. Eles 

também são interessantes por apresentarem limites de perturbação não relacionados a uma 

condição de referência. 

A Diretiva Quadro, o SEQ e a regulamentação brasileira mostram que começa a haver uma 

preocupação com o contexto no qual o curso de água está inserido, mas isso ainda não está 

explícito. 
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Dentre os sistemas de avaliação estudados considerou-se que nenhum foi capaz de englobar 

todos os aspectos julgados relevantes, porém para todos é possível reorganizar os atributos de 

forma a classificá-los como relacionados a aspectos físicos, à função ou a um contexto. 

Finalmente, todas as abordagens regulamentares apresentadas podem contribuir para a 

construção da nova abordagem, pois elas apresentam os itens pertinentes à avaliação dos 

cursos de água e que devem ser inseridos em novas metodologias, e alguns dos indicadores 

apresentados podem ser adaptados à nova abordagem. 
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4. PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA 

Neste  capítulo estão apresentadas as bases conceituais da nova abordagem, as propriedades  

consideradas pertinentes na avaliação e sua agregação. 

4.1. Bases conceituais 

É possível fazer uma analogia entre seres humanos e cursos de água e usar a “Teoria 

tridimensional do dano” para avaliar os últimos. Esta analogia permite uma nova organização 

das propriedades avaliadas usualmente, como as de qualidade físico-química da água e os 

parâmetros biológicos, e sugere a necessidade de consideração de novas propriedades ligadas 

à situação e igualmente importantes, mas que foram ignorados até o presente. Uma nova 

organização é útil também por possibilitar que se evidenciem relações entre propriedades, 

podendo simplificar novas metodologias e evitar indicadores redundantes, mesmo quando se 

tratam dos variados efeitos de uma mesma ação. 

O que favorece a inclusão de novas propriedades é a definição da dimensão situacional, o que 

demanda uma visão do curso de água no seu contexto e representa uma evolução para a 

avaliação de cursos de água. A inclusão da situação como dimensão de avaliação pode ser 

muito útil na avaliação de cursos de água mesmo que não seja fundamental para a avaliação 

do estado ecológico. 

No contexto deste trabalho pode-se conceituar dimensão como sendo um eixo de avaliação, 

conforme explicitado no próximo parágrafo; propriedade corresponde a uma qualidade 

intrínseca ou extrínseca do curso de água ou área adjacente, e, finalmente um indicador seria 

um signo ou sinal que apresenta informações complexas, eventualmente provenientes de 

diversas fontes, de forma sintética e simplificada, facilitando sua utilização nas análises, 

conforme definido no item 3.5.1. 

Para a nova abordagem foram criadas definições para dimensões análogas a cada dimensão de 

Magalhães (1998) no contexto da engenharia de Recursos Hídricos: física, funcional, 

situacional e cultural. As dimensões física, funcional e situacional são análogas à suas 

homônimas e a dimensão cultural é análoga ao plano intrapsíquico. As novas definições estão 

apresentadas nos parágrafos seguintes. 
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A dimensão física compreende as características físico-químicas do sistema tratando de sua 

estrutura e constituição. Visam-se aqui as características físico-químicas da água e dos 

sedimentos e a forma do curso de água em um estado aproximadamente estável. A avaliação 

desta dimensão é semelhante a um retrato do curso de água em um dado momento. 

A dimensão funcional compreende as ações próprias ou naturais de qualquer curso de água, 

seja a coleta, transferência, evacuação ou estocagem de águas e matérias minerais ou 

orgânicas provenientes da erosão superficial, a autodepuração e o suporte à vida aquática e 

ribeirinha. Esta dimensão está relacionada à dinâmica dos cursos de água e aos processos que 

nele ocorrem. Exemplos de aspectos que podem ser avaliados nesta dimensão são a estrutura 

da fauna e flora e a hidrologia. 

A dimensão situacional compreende os aspectos que relacionam características do curso de 

água às características do meio no qual ele está inserido, tendo em vista os seus potenciais de 

uso econômico, as situações de vulnerabilidade proporcionadas pelos impactos e possíveis 

impactos provocados por ações no trecho estudado, fora deste trecho. Aqui os aspectos sócio-

econômicos e a relação entre a sociedade e o curso de água são importantes. Avalia-se a 

importância do curso para seu meio. Um aspecto pertinente dessa dimensão é a sua ligação 

com o tempo, por isso é sempre bom ter uma referência temporal bem definida ao se fazer a 

avaliação, já que as demandas podem mudar ao longo do tempo. 

A dimensão cultural, análoga ao plano intrapsíquico de Magalhães, compreende os aspectos 

culturais associados ao curso de água, ou seja, aquilo que envolve o complexo de padrões de 

comportamentos, crenças, instituições, manifestações artísticas e intelectuais transmitidas 

coletivamente e típicas de uma sociedade (FERREIRA, 1993). Também no caso dos cursos de 

água, a avaliação desta dimensão é difícil e o tema não será abordado com mais profundidade 

neste trabalho. Ressalta-se que a reflexão sobre os aspectos culturais representaria mais uma 

evolução no campo da avaliação de cursos de água e que mesmo não sendo aprofundada, ela é 

pertinente e sua existência é evidente principalmente no caso de cursos urbanos, onde a 

população encontra-se mais concentrada, em sítios históricos e outros. 

Além das dimensões, também é preciso definir escalas de avaliação espacial e temporal. 

Quanto à escala espacial, só se avalia o impacto no rio, porém é interessante que o estudo seja 

feito na escala da bacia, que deve ser analisada integralmente, pois existe uma grande 

variedade de fatores envolvidos nos impactos e estes fatores podem estar presentes em toda a 
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bacia. Um exemplo disso é a questão hidrológica. Além disso, é importante verificar se o 

impacto no trecho estudado tem consequências a montante e a jusante do trecho. 

No que diz respeito à escala temporal, para se estabelecer qual foi o impacto, é importante 

definir qual é a condição de referência que deverá ser comparada à situação impactada. Como 

já  foi dito, é difícil definir um rio natural e podem não haver dados sobre a condição pristina 

e por isso é muito importante que se tenha cuidado na escolha da referência. A referência 

temporal bem determinada é importante, principalmente para as dimensões situacional e 

cultural, pois as necessidades associadas ao curso e a forma como ele é percebido podem 

mudar muito ao longo do tempo. 

Com base nestas considerações, a Figura 6 mostra as dimensões cuja sistemática de análise 

está sendo proposta neste trabalho, e suas propriedades componentes. 

 

Figura 6: Componentes de cada dimensão da “Teoria tridimensional do dano” aplicada a 
cursos de água 
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4.2. Seleção de indicadores 

Tendo em vista a “Teoria Tridimensional do Dano” aplicada a cursos de água e suas 

dimensões física, funcional e situacional, foi selecionado um jogo de indicadores qualitativos 

para a avaliação das alterações em cursos de água. Procurou-se fazer uma proposta de 

avaliação sem obrigatoriedade de análises físico-químicas e ensaios laboratoriais, o que 

permite que sua aplicação seja rápida e de baixo custo. Desta forma, a maior parte dos 

quesitos pode ser avaliada visualmente ou através de percepção em levantamentos de campo 

ou com o auxílio de cartografia e fotografias aéreas. Evidentemente, em caso de dispor-se de 

informações quantitativas elas deverão ser usadas na análise. 

Ressalta-se que o objetivo do conjunto de indicadores selecionado é avaliar apenas o nível do 

impacto sobre um curso de água e ele deverá ser complementado no caso da avaliação ter 

outros fins, o que não impede que a abordagem tridimensional seja adotada. A proposta 

representa apenas uma possibilidade de aplicação da “Teoria tridimensional do dano” 

adequada a cursos de água. 

Cada quesito sugerido deve ser avaliado com o uso de uma escala com graus de perturbação. 

A escala adotada apresenta cinco graus crescentes de perturbação: ausente, moderado, médio, 

alto e severo, aos quais são associadas notas de 0 a 4. Para tornar a avaliação mais objetiva, 

foram sugeridos limites para cada um dos graus de perturbação. 

4.2.1. Identificação e divisão em trechos homogêneos 

Antes de começar a avaliação das perturbações, é preciso que se divida o curso de água 

impactado em trechos aproximadamente homogêneos. Rebillard (2001) descreve trechos 

homogêneos como aqueles que não apresentam grandes rupturas no seu funcionamento ou 

morfologia. Ele sugere que para dividir um curso de água em trechos homogêneos deve ser 

feita uma análise cartográfica e bibliográfica completada por visitas de campo, para verificar a 

pertinência das informações. Cada trecho pode ser limitado por componentes naturais, como 

mudanças na geomorfologia, ou antrópicos, como barragens ou canalizações. 

Para responder aos quesitos propostos é preciso fazer levantamentos de campo dos trechos, 

nos quais identifica-se cada um, informando sua extensão, o período em que foi feito o 

levantamento e caracterizando sucintamente a ocupação nas suas proximidades.  Pode ser útil 
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também fazer um croqui do trecho, que servirá para mostrar a localização dos principais 

problemas identificados.  

4.2.2. Indicadores de dimensão física 

Na dimensão física estão compreendidos os aspectos morfológicos e a qualidade da água. A 

Figura 7 mostra estes componentes. 

 

Figura 7: Componentes da dimensão física 

 

4.2.2.1. Morfologia 

A morfologia dos cursos de água pode ser avaliada pela observação de três vistas diferentes: 

planta, perfil longitudinal e seção transversal. 

o Planta 

Na avaliação dos cursos de água em planta, a característica mais marcante é a sinuosidade, 

que pode ser avaliada com o uso do índice de sinuosidade (IS), cuja formulação está 

apresentada na equação 3.1.  

Os valores de IS podem variar muito, sendo 1,1 um valor típico para canais retilíneos e 1,7 

um valor típico para canais meândricos (CRISTOFOLETTI, 1981). Estas duas tipologias, se 

referem a cursos com canais únicos e sabe-se que meandros refletem uma condição de 

equilíbrio para os cursos, enquanto canais retos são raros na natureza. 

Supondo então que um curso natural seria meandrante e um curso severamente perturbado 

seria reto é possível calcular um percentual de variação do índice (!IS) que servirá como base 

para o estabelecimento de uma escala de perturbação: 

! 

"IS =
1,1#1,7
1,7

.100% = 35%          (4.2) 
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O sistema de avaliação proposto consta de cinco categorias de avaliação assim é preciso 

dividir cinco categorias baseado-se na variação de IS de 35%. Tomando a perturbação severa 

como aquela onde o IS variou mais de 35% e dividindo o valor por quatro é possível definir 

cinco níveis de perturbação. Pode-se dizer então a perturbação é ausente se !IS for menor que 

9%, a perturbação é moderada se !IS for entre 9% e 18%, média se !IS for entre 18% e 27%, 

alta caso !IS esteja entre 27% e 35% e severa se !IS for igual ou superior a 35%. 

A Tabela 10 mostra o grau de perturbação do quesito avaliado. 

Tabela 10: Quesito de avaliação morfológica em planta 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Variação de 
IS 

Menor que 
9% 

Entre 9% e 
18% 

Entre 18% e 
27% 

Entre 27% e 
35% 

Maior que 
35% 

 

Além da mudança de sinuosidade, mudanças de tipologia do canal poderiam ser observadas 

em planta, porém essa modificação pode ser vista como uma mudança na seção do canal. 

Desta forma, a avaliação da morfologia em planta é feita com base apenas na variação de IS e 

a tabela de avaliação da variação da sinuosidade corresponde à de avaliação da morfologia em 

planta. 

o Perfil longitudinal 

Na avaliação do perfil longitudinal do canal procura-se saber se houve mudança na sua 

declividade. Para isso é preciso considerar a presença de barragens e possíveis perturbações 

no fundo do canal que podem ser verificadas a partir da identificação de regiões onde a 

declividade do leito foi alterada por dragagem ou assoreamento. Barragens são obras 

hidráulicas destinadas a efetuar o represamento de um curso de água e podem ter vários 

objetivos, como por exemplo, aproveitamentos energéticos, controle de inundações, captação 

de água, regularização do nível de água, e outros (BAPTISTA e LARA, 2010). Sua presença é 

considerada uma perturbação severa. 

Tomando como base o critério deposição de sedimentos utilizado por Callisto et al (2001), 

pode-se considerar que um curso de água severamente perturbado é aquele em que mais de 

60% do trecho sofreu variação de declividade, podendo ter sido alterado por assoreamento ou 
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dragagem. Tomando este valor como base e dividindo-o em subcategorias, a perturbação será 

considerada ausente se no máximo 5% do curso tiver sido alterado, se este percentual for 

entre 5% e 25% a perturbação é moderada, se for entre 25% e 40% é média e se for entre 40% 

e 60% é alta.  

A Tabela 11 apresenta os critérios avaliados e seus graus de perturbação.  

Tabela 11: Quesitos para avaliação morfológica do perfil longitudinal 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Assoreamento 
ou dragagem 

Menos de 
5% do trecho 
alterado 

De 5% a 
25% do 
trecho 
alterado 

De 25% a 
40% do 
trecho 
alterado 

De 40% a 
60% do 
trecho 
alterado 

Mais de 60% 
do trecho 
alterado 

Barragem Ausente - - - Presente 
 

A avaliação final é feita com base no somatório da pontuação obtida a partir da Tabela 12 

mantendo a lógica obtida para a avaliação em planta. 

Tabela 12: Avaliação final da morfologia do perfil longitudinal 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Morfologia – 
perfil 
longitudinal 

0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 ou mais 
pontos 

 

o Seção transversal 

O quesito forma da seção transversal é baseado no trabalho de Callisto et al. (2001) e tem 

como componentes a avaliação do canal do rio, a estabilidade das margens e depósitos de 

sedimentos. Visa-se avaliar tanto leito menor quanto o leito maior, onde podem acontecer 

depósitos de sedimentos, e que pode ser modificado no caso de erosão das margens.  

A perturbação do canal do rio está ligada à sua canalização ou a alguma outra obra que mude 

a forma da seção transversal. Instabilidade de margens ou deposição de sedimentos também 

alteram a seção transversal e devem ser consideradas. A avaliação é feita a partir do 

percentual do trecho afetado por um destes problemas e foi baseada no critério estabilidade de 
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margens de Callisto et al (2001). Assim, considera-se ausência de perturbação se o 

comprimento do trecho afetado não ultrapassar 5% do total, alteração moderada quando a 

perturbação ocorrer em 5% a 30% do trecho, perturbação média quando 30% a 50% do canal 

estiver alterado, perturbação alta quando 50% a 70% do canal forem afetados e perturbação 

severa quando mais de 70% do canal estiver afetado.  

A Tabela 13: Avaliação morfológica da seção transversal mostra os graus de perturbação da 

morfologia da seção transversal. 

Tabela 13: Avaliação morfológica da seção transversal 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Morfologia-
Seção 
transversal 

Menos de 5% 
do trecho é 
afetado. 

De 5% a 30% 
do trecho 
afetado 

De 30% a 50% 
do trecho 
afetado 

De 50% a 70% 
do trecho 
afetado. 

Mais de 70% do 
trecho afetado. 

 

4.2.2.2. Qualidade da água 

Para a avaliação da qualidade da água sugere-se a verificação de uma série de parâmetros  

sensoriais, pois sua obtenção é rápida e de baixo custo em relação a análises laboratoriais. 

Apesar da avaliação baseada na percepção ser menos precisa do que análises físico-químicas 

detalhadas, ela pode trazer uma noção a respeito dos principais problemas relacionados à 

qualidade da água e do estado de degradação do curso de água. 

Devido à subjetividade, os quesitos devem ser avaliados de acordo com sua presença ou 

ausência e só há preocupação com o grau de perturbação para alguns parâmetros, para os 

quais se procura saber apenas se a perturbação é forte ou fraca. A perturbação é tida como 

fraca quando aparece em grau fraco ou quando é pontual, sendo que o grau de perturbação é 

definido pelo responsável pela avaliação. 

Von Sperling (2005) descreve uma série de parâmetros que podem identificar perturbações na 

qualidade da água, entre eles estão alguns que podem ser obtidos sem a necessidade de 

ensaios que são cor, turbidez e odor.  

Alterações na cor da água podem indicar presença de resíduos industriais ou domésticos. 

Geralmente identifica-se se houve alguma alteração da cor, qual a cor presente e sua 

intensidade. São comuns como coloração a cor transparente, esverdeada, marrom, cinza e 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG   59 

negra. Ressalta-se que a presença de coloração natural é comum e que, o que se está 

procurando, é saber se houve alguma mudança nessa cor. 

Uma perturbação na turbidez pode ser provocada por diversos motivos, como despejos 

domésticos e industriais, presença de microorganismos ou erosão. É possível quantificar a 

turbidez, mas nos quadros da presente abordagem prescinde-se de sua determinação. 

O odor pode ter origem em despejos industriais ou domésticos e em gases dissolvidos, e é 

interessante descrever o tipo de odor presente e avaliar sua intensidade o que é feito 

subjetivamente. Dentre os odores que representam uma perturbação pode-se diferenciar 

principalmente odores devido a despejos de esgoto daqueles de origem industrial. 

Além dos parâmetros apresentados por Von Sperling, também foram selecionados parâmetros 

propostos pela Resolução Conama 357 (CONAMA, 2005) como condições de qualidade: 

espuma, presença de material flotante e presença de óleos e ceras. Espumas consideradas 

negativas são aquelas de origem não natural. 

Adotou-se também um indicador proposto por Cardoso (2009), que é a presença de pontos de 

lançamento de efluentes. Para este indicador foi feita uma diferenciação entre a presença de 

lançamentos domésticos da presença de lançamentos não domésticos, que podem ter efeitos 

muito diferentes sobre o curso de água e seus ecossistemas. 

Além destes, foi acrescido ainda o quesito “afloramento de algas”, que está relacionado à 

presença de matéria orgânica em excesso. Os afloramentos ocorrerão principalmente em 

regiões onde o escoamento é lento. 

Caso existam dados de análises químicas da água, estes dados podem ser acrescentados na 

avaliação como poluentes orgânicos ou inorgânicos. A presença ou ausência dos poluentes 

deve ser avaliada de acordo com os limites regulamentares, estabelecidos, por exemplo pela  

Conama 357  (CONAMA, 2005) ou pela Diretiva Quadro da Água (UNIÃO EUROPÉIA, 

2000). 

Assim, foram consideradas três categorias de propriedades relativas à qualidade da água: os 

parâmetros sensoriais (Tabela 14), a presença de efluentes (Tabela 15) e poluentes (Tabela 

16). A diferenciação foi feita, pois a nota obtida para a perturbação em cada parâmetro terá 

valores diferentes. 
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Tabela 14: Parâmetros sensoriais 

Perturbação  
Ausente Fraca Forte 

Cor    
Turbidez    
Odor    
Espuma    
Material flotante    
Óleos e ceras    
Afloramentos de algas    

 

Tabela 15: Lançamento de efluentes 

 Ausente Presente 
Domésticos   Lançamento de efluentes 
Não domésticos   

 

Tabela 16: Presença de poluentes 

 Ausente Presente 
Orgânicos   Poluentes 

Inorgânicos   
 

Tendo em vista as três categorias de propriedades relativas à qualidade da água, foram 

atribuídas notas para cada uma delas. Para os parâmetros sensoriais a ausência de perturbação 

vale zero pontos, perturbações fracas valem 1 ponto e perturbações fortes valem 2 pontos; 

para o lançamento de efluentes a ausência de pontos de lançamento vale zero pontos e a 

presença de pontos de lançamento vale 5 pontos e para os poluentes a sua ausência leva a zero 

pontos e sua presença a 10 pontos. Os parâmetros sensoriais têm menor pontuação, pois, além 

de serem mais subjetivos, geralmente aparecem em conjunto. Já os lançamentos têm notas 

intermediárias, pois de uma forma geral devem acontecer acompanhados de alterações 

sensoriais. A presença de poluentes é um critério mais objetivo e os limites são definidos pela 

regulamentação, por isso sua nota é a mais alta. A avaliação final é feita com base no 

somatório da pontuação obtida e a Tabela 17 mostra os graus de perturbação na qualidade da 

água de acordo com esta pontuação. 
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 Tabela 17: Avaliação final da qualidade da água 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Qualidade da 
água 

Pontuação 
igual ou 
inferior a 1. 

Pontuação 
superior a 1 e 
igual ou 
inferior a 3.  

Pontuação 
superior a 3 e 
igual ou 
inferior a 6. 

Pontuação 
superior a 6 e 
igual ou 
inferior a 9. 

Pontuação 
superior a 9. 

 

A qualidade da água está fortemente relacionada à qualidade dos sedimentos e pode ser útil 

acrescentar dados a seu respeito caso eles estejam disponíveis. As propriedades que podem 

ser avaliados não foram listados, variando de acordo com os dados disponíveis. 

4.2.3. Indicadores de dimensão funcional 

Na dimensão funcional estão compreendidos os aspectos de transferência de líquidos e 

sólidos, a ecologia e o funcionamento da região ripária. A Figura 8 mostra estes componentes. 

 

Figura 8: Componentes da dimensão funcional 

4.2.3.1. Transferência de líquidos 

Na avaliação da transferência de líquidos em um curso de água há interesse em se conhecer a 

quantidade de água transportada e como o transporte acontece no curso. 

No que tange à quantidade de água transportada, sabe-se que apenas uma parcela das 

precipitações se transforma em vazão do curso de água, a chamada precipitação efetiva. Dada 

esta parcela, é possível calcular um coeficiente de precipitação efetiva, que também pode ser 

estimado por meio de tabelas e apresenta valores maiores para superfícies mais 

impermeabilizadas. Supondo que a precipitação total em uma bacia não sofreu modificações, 

o coeficiente de precipitação efetiva ou coeficiente de runoff pode ser usado para estimar a 
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alteração na vazão provocada pela mudança do uso do solo na bacia. Isso pode ser feito a 

partir da análise das condições de uso por meio de levantamento cartográfico. A Tabela 18 

apresenta valores usuais de coeficientes de escoamento superficial. 

Tabela 18: Coeficientes de escoamento superficial (NAGHETTINI, 2005) 

Natureza da superfície Coeficiente de escoamento superficial – C 
Superfícies impermeáveis 0,90 – 0,95 
Terreno estéril montanhoso 0,80 – 0,90 
Terreno estéril ondulado 0,60 – 0,80 
Terreno estéril plano 0,50 – 0,70 
Prados, campinas, terreno ondulado 0,40 – 0,65 
Matas 0,25 – 0,60 
Terrenos cultivados – zonas altas 0,15 – 0,40 
Terrenos cultivados - vales 0,10 – 0,30 

 

Supondo que em uma bacia natural o solo é ocupado predominantemente por matas, 

é possível estimar um coeficiente de escoamento superficial de 0,25. Caso esse valor dobre, 

chegando a cerca de 0,50 (valor que poderia representar uma bacia urbanizada) as vazões de 

pico no curso de água também dobrarão, o que representa uma perturbação muito alta. 

Calculando uma taxa de variação, obtém-se a taxa que provoca a alteração considerada 

severa, que é de 100% e com esse valor é possível definir graus de perturbação. Assim, se a 

variação for menor que 25% a perturbação é ausente, se for entre 25% e 50% é moderada, se 

for entre 50% e 75% é média, se for de 75% e 100% é alta e se for maior que 100% é severa. 

Complementarmente a isso, é preciso avaliar ainda se existem pontos onde ocorre captação de 

água ou desvios, o que muda a vazão do trecho. A legislação do estado de Minas Gerais tem 

como limite máximo outorgável 30% da Q7,10 (IGAM, 2004). Assim, qualquer retirada de 

vazão superior a esta representa uma perturbação muito alta. Para determinar os graus de 

perturbação os valores de 0% a 30% foram distribuídos em faixas. Assim, considera-se um 

grau muito baixo de perturbação quando a vazão desviada é inferior a 7% de Q7,10, a 

perturbação é baixa se a vazão desviada for de 7% a 14% de Q7,10, a perturbação é média se 

forem desviados de 14% a 21% de Q7,10, alta se entre 21% e 30% forem desviados e muito 

alta se mais de 30% forem desviados. 

Ainda no que diz respeito à quantidade de água, deve-se procurar saber se houve supressão de 

alguma nascente, o que representa uma perturbação severa. 
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Após conhecer a modificação na quantidade de água escoada na bacia, é interessante também 

que se avalie a modificação que acontece na velocidade de escoamento no curso de água. Um 

fator importante para isso é o coeficiente de rugosidade, que varia de acordo com o 

revestimento. Rugosidades muito baixas fazem com que as velocidades nos cursos passem a 

ser excessivamente altas e isso, além da modificação hidráulica em si pode ter conseqüências 

na ecologia local, modificar os usos e aumentar a vulnerabilidade a enchentes a jusante. 

Sugere-se então que se avalie aqui o grau de modificação do coeficiente de rugosidade do 

canal estimando-se valores para a situação de referencia e para a situação impactada. No 

Brasil é comum que se adote a Fórmula de Manning (Equação 3.1) para o cálculo de vazões 

em canais, logo, sugere-se que seja adotado o coeficiente da Fórmula de Manning. A Tabela 

19 apresenta alguns valores típicos para este coeficiente. 

Tabela 19: Coeficientes de Manning (Adaptada de Baptista e Lara, 2010) 

 Rugosidade 
Revestimento de canais artificiais Mínima Usual Máxima 
Concreto pré-moldado 0,011 0,013 0,015 
Concreto com acabamento 0,013 0,015 0,018 
Concreto sem acabamento 0,014 0,017 0,020 
Concreto projetado 0,018 0,020 0,022 
Gabiões 0,022 0,030 0,035 
Espécies vegetais 0,025 0,035 0,070 
Aço 0,010 0,012 0,014 
Ferro fundido 0,011 0,014 0,016 
Aço corrugado 0,019 0,022 0,028 
Solo sem revestimento 0,016 0,023 0,028 
Rocha sem revestimento 0,025 0,035 0,040 
Tipo de canal natural Características  
Canais de pequeno porte em 
planície 

Limpos 
Trechos lentos 

0,025 
0,050 

0,033 
0,070 

0,045 
0,080 

Canais de pequeno porte em 
montanhas 

Leito desobstruído 
Leito com matacões 

0,030 
0,040 

0,040 
0,050 

0,050 
0,070 

Canais de grande porte Seções regulares 
Seções irregulares 

0,025 
0,035 

- 
- 

0,060 
0,100 

Planícies de inundação Pastagens 
Culturas 
Vegetação densa 

0,025 
0,020 
0,045 

0,030 
0,040 
0,070 

0,035 
0,050 
0,160 

Supondo que em um canal natural o coeficiente de rugosidade de Manning seja de 

aproximadamente 0,040 e em um canal com perturbação muito alta este coeficiente seja de 

0,023 (valor para canal artificial em solo sem revestimento de acordo com Baptista e Lara, 

2010) é possível calcular uma taxa de variação assim como foi feito para o índice de 

sinuosidade: 
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! 

"n =
0,040 # 0,023

0,040
.100% = 42,5%          (4.3) 

Supondo então que a perturbação muito alta é provocada por uma variação de 40% pode-se 

determinar que a perturbação é ausente se for inferior a 10%, é moderada se for entre 10% e 

20%, é média se for entre 20% e 30%, alta se for entre 30% e 40% e severa se for superior a 

40%. 

Outro aspecto importante diz respeito à existência de algum tipo de regularização de vazões 

provocado por reservatórios. Caso a barragem funcione a fio d’água, considera-se que a 

perturbação é moderada. Se a regulação for diária considera-se a perturbação média. Caso seja 

mensal a perturbação é alta e caso seja anual a perturbação é tida como severa. 

A Tabela 20 apresenta os quesitos avaliados.  

Tabela 20: Avaliação da transferência de líquidos 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Uso do solo Perturbação 

menor que 
25% 

Perturbação 
entre 25% e 
50% 

Perturbação 
entre 50% e 
75% 

Perturbação 
entre 75% e 
100% 

Perturbação 
maior que 
100% 

Estruturas de 
captação ou 
desvio para 
uso 
consuntivo 

Perturbação 
menor que 
7% 

Perturbação 
entre 7% e 
14% 

Perturbação 
entre 14% e 
21% 

Perturbação 
entre 21% e 
30% 

Perturbação 
maior que 
30% 

Supressão de 
nascentes 

Ausente - - - Presente 

Rugosidade Perturbação 
menor que 
10% 

Perturbação 
entre 10% e 
20% 

Perturbação 
entre 20% e 
30% 

Perturbação 
entre 30% e 
40% 

Perturbação 
maior que 
40% 

Influência de 
barragens 

Ausência de 
barragem ou 
fio d’água  

Regulação 
diária 

Regulação 
mensal 

- Regulação 
anual 

 

A avaliação final é feita a partir do somatório da pontuação obtida, que deve ser associado à 

Tabela 21. Mesmo que existam danos que podem ser compensados por outros aspectos o 

somatório da pontuação será adotado. 
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Tabela 21: Avaliação final da transferência de líquidos 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Transporte 
líquido 

Pontuação 
igual ou 
inferior a 1. 

Pontuação 
igual a 2.  

Pontuação 
superior a 2 e 
igual ou 
inferior a 4. 

Pontuação 
superior a 4 e 
igual ou 
inferior a 8. 

Pontuação 
superior a 8. 

 

4.2.3.2. Transferência de sólidos 

Neste item pretende-se avaliar como a transferência de sólidos ocorre na bacia, suprindo o 

curso de água de sedimentos e como ele ocorre no próprio curso de água. 

Para se avaliar os processos na bacia, pressupõe-se calcular a perda de solo na bacia pela 

Equação Universal da Perda de Solos (Equação 3.2). Verificando esta equação é possível 

notar que existe uma variável relacionada ao uso do solo e uma à adoção de práticas 

conservacionistas, e as outras variáveis estão relacionadas a características da bacia que 

podem ser consideradas constantes nesse tipo de estudo. Assim, estas duas variáveis podem 

ser associadas e usadas para a estimação do aumento da perda de solo na bacia. 

Carvalho (2008) explica que valores próximos a zero representam áreas mais preservadas 

enquanto valores próximos a 1 representam áreas mais degradadas. Assim, quanto maior for o 

valor da multiplicação dos coeficientes C e P maior será a perturbação. Se CP for inferior a 

0,10 a perturbação é ausente. Se for entre 0,10 e 0,20 é moderada; de 0,20 a 0,30 é media, de 

0,30 a 0,40 é alta e superior a 0,4 é  severa. O valor 0,4 é representativo, por exemplo de áreas 

de pastagens (PAIVA e PAIVA, 2003). Existem várias tabelas apresentando os coeficientes.A 

Tabela 22 mostra alguns valores para o fator de uso e manejo do solo (C) para pastagens 

enquanto a Tabela 23 apresenta alguns valores para o fator de práticas conservacionistas (P). 
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Tabela 22: Fator de usos e manejo do solo, C, para pastagens (Fonte: Paiva e Paiva, 2003) 

% do solo revestido Tipo de cobertura % da área 
coberta 0 20 40 60 80 95-

100 
Sem cobertura apreciável  0,45 0,22 0,12 0,07 0,03 0,007 

25 0,36 0,18 0,11 0,050 0,29 0,007 
50 0,26 0,15 0,09 0,055 0,25 0,007 

Coberto de ervas altas ou mato 
rasteiro 

75 0,17 0,10 0,06 0,031 0,011 0,003 
25 0,40 0,20 0,11 0,06 0,030 0,007 
50 0,34 0,18 0,10 0,055 0,030 0,007 

Mato denso 

75 0,28 0,15 0,10 0,05 0,030 0,007 
25 0,42 0,21 0,12 0,065 0,027 0,007 
50 0,39 0,20 0,11 0,060 0,027 0,007 

Árvores com pouco mato 
rasteiro 

75 0,36 0,19 0,11 0,060 0,027 0,007 
 

Tabela 23: Fator de práticas conservacionistas, P (Fonte: Paiva e Paiva, 2003) 

Prática conservacionista Valor de P 
Plantio morro abaixo 1,0 
Plantio em contorno 0,5 
Alternância de capinas+plantio em contorno 0,4 
Cordões de vegetação permanente 0,2 

 

Para avaliar se o curso de água tem transportado sedimentos adequadamente, também se deve 

verificar a presença de pontos assoreamento e de erosão no curso de água ,que indicariam 

anormalidades nestes processos. Os pontos de erosão sugerem locais onde a velocidade do 

fluxo é excessivamente alta e os pontos de assoreamento indicam locais de baixas 

velocidades. 

A avaliação deste quesito, assim como a avaliação do perfil longitudinal, foi feita tomando 

como base o critério deposição de sedimentos utilizado por Callisto et al (2001), pode-se 

considerar que um curso de água severamente perturbado é aquele em que mais de 60% do 

trecho foi assoreado ou sofreu erosão. Tomando este valor como base e dividindo-o em 

subcategorias, a perturbação será considerada ausente se no máximo 5% do curso tiver sido 

alterado, se este percentual for entre 5% e 25% a perturbação é moderada, se for entre 25% e 

40% é média e se for entre 40% e 60% é alta. 

A Tabela 24 apresenta os indicadores usados na avaliação da transferência de sedimentos. 
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Tabela 24: Avaliação da transferência de sólidos 

Grau de perturbação  

Ausente 

0 

Moderado 

1 

Médio 

2 

Alto 

3 

Severo 

4 

Perda de solo CP inferior a 
0,10 

CP entre 0,10 
e 0,20 

CP entre 0,20 
e 0,30 

CP entre 0,30 
e 0,40 

CP superior a 
0,4 

Erosão ou 
assoreamento 

Perturbação 
menor que 
5% 

Perturbação 
entre 5% e 
25% 

Perturbação 
entre 25% e 
40% 

Perturbação 
entre 40% e 
60% 

Perturbação 
maior que 
60% 

 

A avaliação final da transferência de sólidos é feita a partir do somatório das notas obtidas 

associados à Tabela 25. 

Tabela 25: Avaliação final da transferência de sedimentos 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Transporte 
de sólidos 

Pontuação 
igual ou 
inferior a 1. 

Pontuação 
igual a 2.  

Pontuação 
igual a 3.  

Pontuação 
superior a 3 e 
igual ou 
inferior a 6. 

Pontuação 
superior a 6. 

 

4.2.3.3. Região ripária 

O funcionamento da região ripária pode ser avaliado pela presença de vegetação ao longo do 

curso de água e pela largura da faixa de vegetação preservada. 

A avaliação da extensão da vegetação ripária é feita com base no trabalho de Callisto et al. 

(2001), que sugere que há um bom estado, caso a vegetação ripária esteja presente ao longo 

de mais de 90% do curso e o estado é muito degradado quando em menos de 50% da extensão 

a vegetação ripária foi preservada. Com base nisso pode-se dizer que a perturbação é ausente 

se a extensão da vegetação ripária for superior a 90%, moderada caso ela esteja entre 80% e 

90%, média quando for entre 65% e 80%, alta para extensões entre 50% e 65% e severa para 

extensões inferiores a 50%. 

A avaliação da largura também foi baseada na proposta de Callisto et al (2001), que sugere 

que cursos preservados têm largura da vegetação ripária superior a 18 m ,enquanto os muito 

perturbados têm essa largura inferior a 6m. Subdividindo essa faixa em categorias pode-se 
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dizer que a perturbação é ausente se a largura for superior a 18m, é moderada quando a 

largura for entre 14m e 18m, é média se ela estiver entre 10m e 14m, alta estando entre 6m e 

10m e severa se for mais estreita que 6m. A Tabela 26 mostra os quesitos de avaliação da 

região ripária. A tabela de avaliação da região ripária tem como peculiaridade a inversão das 

notas, de modo que a ausência de perturbação vale 4 pontos, a perturbação moderada vale 3 

pontos, a média vale 2 pontos, a alta vale 1 ponto e a severa vale zero.  

Tabela 26: Avaliação da região ripária 

Grau de perturbação  
Ausente 

4 
Moderado 

3 
Médio 

2 
Alto 

1 
Severo 

0 
Extensão Superior a 

90% 
Entre 80% e 
90% 

Entre 65% e 
80% 

Entre 50% e 
65% 

Inferior a 
50% 

Largura Superior a 
18m 

Entre 14m e 
18m 

Entre 10m e 
14m 

Entre 6m e 
10m 

Inferior a 6m 

 

A avaliação final da região ripária é feita a partir do produto das notas obtida associado à 

Tabela 27. Neste caso, o produto foi adotado ao invés do somatório, pois a qualidade da 

região ripária depende do conjunto dos dois fatores. 

Tabela 27: Avaliação final da região ripária 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Região 
ripária 

Pontuação 
igual ou 
superior a 12 

Pontuação 
superior a 6 e 
igual ou 
inferior a 11. 

Pontuação 
superior a 3 e 
igual ou 
inferior a 6. 

Pontuação 
superior a 0 e 
igual ou 
inferior a 3. 

Pontuação 
igual a zero 

 

4.2.3.4. Qualidade dos habitats 

A qualidade dos habitats está relacionada à capacidade de um curso de água dar suporte à 

vida aquática. 

Para sua avaliação, seria interessante adotar índices biológicos, apresentados na revisão 

bibliográfica e que trariam uma medida mais direta da qualidade dos habitats. Apesar disso 

foi adotado um índice baseado na qualidade do habitat e que pode ser calculado com base nas 

medidas que foram feitas previamente. A opção por este tipo de quesito foi feita, pois 

medidas de índices biológicos, como macroinvertebrados bentônicos, por exemplo, 
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demandam mão de obra especializada, além de mais tempo e um custo maior, o que não 

corresponde ao que se pretende neste trabalho. 

Assim, para a análise deste quesito, a morfologia da seção transversal e a qualidade da água 

foram adotados, assim como a quantidade de água disponível, avaliada pelas estruturas de 

captação e desvio, pois esse parâmetro foi baseado na vazão ecológica regulamentada. A eles 

foi acrescido a propriedade de continuidade. A capacidade de autodepuração está embutida na 

qualidade da água e caso seja preciso conhecer melhor o fenômeno, ela pode ser observada se 

for feito um estudo da variação espacial da própria qualidade da água. Os indicadores 

qualidade da água e seção transversal devem ser tomados com a classificação obtida na 

avaliação da dimensão física. 

A continuidade está relacionada à presença de barreiras. No caso da avaliação do dano devem 

ser avaliadas as barreiras artificiais, o que pode ser feito avaliando-se a frequência com que 

elas podem ser transpostas. Ladson et al. (1999) classificam a influência de barreiras 

artificiais de acordo com a frequência com que elas são transponíveis em três categorias: 

barreiras ausentes, barreiras transponíveis pelo menos uma vez por ano e barreiras 

intransponíveis. Adaptando essa classificação considera-se que a perturbação é ausente 

quando não há barreiras, é moderada quando há barreiras, mas elas contêm dispositivos que 

permitem sua transposição, médio quando há barreiras, não há mecanismos de transposição, 

mas elas podem ser transponíveis com frequência. Alto quando a freqüência de transposição é 

de aproximadamente uma vez por ano e severo quando as barreiras são intransponíveis.  

A Tabela 28 mostra os quesitos de avaliação da qualidade dos habitats. 
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Tabela 28: Avaliação da qualidade dos habitats 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Seção 
transversal 

0 pontos 1 pontos 2 pontos 3 pontos 4 ou mais 
pontos 

Qualidade da 
água 

Pontuação 
igual ou 
inferior a 1. 

Pontuação 
superior a 1 
e igual ou 
inferior a 3.  

Pontuação 
superior a 3 e 
igual ou 
inferior a 6. 

Pontuação 
superior a 6 
e igual ou 
inferior a 9. 

Pontuação 
superior a 9. 

Estruturas de 
captação e 
desvio para 
uso 
consuntivo 

Perturbação 
menor que 
7% 

Perturbação 
entre 7% e 
14% 

Perturbação 
entre 14% e 
21% 

Perturbação 
entre 21% e 
30% 

Perturbação 
maior que 
30% 

Continuidade Não há 
barreiras 

Barreiras 
com 
mecanismos 
de 
transposição  

Barreiras 
frequentemente 
transponíveis.  

Barreira 
transponível 
cerca de uma 
vez por ano 

Há pelo 
menos uma 
barreira 
intransponível 

 

A avaliação final da qualidade dos habitats é feita pelo somatório obtido associando-o à 

Tabela 29. 

Tabela 29: Avaliação final da qualidade dos habitats 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Qualidade 
dos habitats 

Pontuação 
igual ou 
inferior a 1. 

Pontuação 
superior a 1 e 
igual ou 
inferior a 3.  

Pontuação 
superior a 3 e 
igual ou 
inferior a 6. 

Pontuação 
superior a 6 e 
igual ou 
inferior a 9. 

Pontuação 
superior a 9. 

 

4.2.4. Indicadores de dimensão situacional 

Na dimensão situacional estão compreendidas a avaliação dos usos do curso de água, das 

vulnerabilidades e das conseqüências do impacto fora do trecho estudado, ou seja, a montante 

ou a jusante dele. A Figura 9 mostra estes componentes. 
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Figura 9: Componentes da dimensão situacional 

Uma vez que reflete a condição geral da bacia, , é interessante que a avaliação da dimensão 

situacional seja feita globalmente e não por trechos, principalmente no caso de bacias 

pequenas. 

4.2.4.1. Usos 

Para a avaliação dos usos dos cursos de água, sugere-se que se identifiquem os usos atuais e 

futuros deste curso, o que é variável, e para cada uso identificado avalia-se viabilidade e custo 

em conjunto sendo que quanto maior o custo e menor a viabilidade maior será o estado de 

degradação. 

Os usos a serem avaliados são aqueles propostos pela legislação brasileira (CONAMA, 2005) 

e estão apresentados na Tabela 30. 

Tabela 30: Avaliação dos usos 

Perturbação Usos Atual Pretendido Ausente Fraca  Forte 
Consuntivos      
Abastecimento doméstico      
Abastecimento industrial      
Uso agrícola (irrigação/dessedentação animal)      
Não consuntivos      
Geração de energia      
Aquicultura      
Recreação e lazer      
Transporte      
Diluição de despejos      

 

Para a avaliação final dos usos propõe-se uma solução semelhante àquela adotada para a 

qualidade da água. Tem-se assim uma perturbação muito baixa para casos em que há no 

máximo uma perturbação fraca, uma perturbação baixa quando existem duas perturbações 

fracas, uma perturbação média quando existem mais de duas perturbações fracas e nenhuma 
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forte, uma perturbação alta no caso de até uma perturbação forte e muito alta caso exista mais 

de uma perturbação forte. A intensidade da perturbação é um parâmetro subjetivo por 

depender da sensibilidade do avaliador. Além disso, o abastecimento doméstico é considerado 

um uso prioritário e uma grande perturbação nesse uso por si só representa uma perturbação 

muito grande, assim como grandes perturbações em usos de grande importância econômica 

para as populações no entorno do rio. 

A Tabela 31 mostra como deve ser feita a avaliação final dos usos baseando-se no número de 

perturbações encontradas e na sua intensidade. 

Tabela 31: Avaliação final dos usos 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Usos Até uma 

perturbação 
fraca. 

Até duas 
perturbações 
fracas. 

Mais de duas 
perturbações 
fracas e 
nenhuma forte. 

Uma ou duas 
perturbações 
fortes. 

Duas ou mais 
perturbações 
fortes, ou 
perturbação 
forte no 
abastecimento 
doméstico ou 
em atividade 
econômica de 
grade 
importância. 

 

4.2.4.2. Vulnerabilidades 

Para que se avalie se houve um aumento da vulnerabilidade é preciso verificar a frequência 

das inundações e os estragos por elas provocados. 

A freqüência das inundações pode ser influenciada por alguns fatores, entre eles a ocupação 

do solo, que foi avaliada para o transporte de líquidos na dimensão de função. O mesmo 

quesito será adotado para a avaliação da mudança de freqüência de inundações. 

Os estragos provocados podem ser avaliados pela ocupação do leito maior. A avaliação desse 

quesito foi baseada na Deliberação Normativa COPAM número 95 (COPAM, 2006). 

Supondo que, inversamente ao que a deliberação propõe, áreas com vegetação nativa valham 

1 ponto, sem ocupação valham 2 pontos, com ocupação industrial valham 3 pontos e com 

ocupação urbana valham 4 pontos, multiplica-se esses coeficientes pela porção da área que 
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eles representam. Considerou-se o dano ausente se o resultado obtido for inferior a 1,5, 

moderado se estiver entre 1,5 e 2, médio se estiver entre 2 e 2,5, alto quando estiver entre 2,5 

e 3 e severo se for superior a 3. 

Os quesitos a serem avaliados estão apresentados na Tabela 32.  

Tabela 32: Avaliação da vulnerabilidade 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Frequência 
de 
inundações 

Perturbação 
no uso do 
solo menor 
que 25% 

Perturbação 
no uso do 
solo entre 
25% e 50% 

Perturbação 
no uso do 
solo entre 
50% e 75% 

Perturbação 
no uso do 
solo entre 
75% e 100% 

Perturbação 
no uso do 
solo maior 
que 100% 

Ocupação do 
leito maior 

Inferior a 1,5 Entre 1,5 e 2 Entre 2 e 2,5 Entre 2,5 e 3 Superior a 3 

 

A avaliação final da vulnerabilidade é feita a partir da multiplicação da pontuação obtida 

associado à Tabela 33. Adotou-se aqui a multiplicação, pois a vulnerabilidade depende da 

associação dos dois fatores e o somatório não refletiria isso.  

Tabela 33: Avaliação final da vulnerabilidade 

Grau de perturbação  
Ausente 

0 
Moderado 

1 
Médio 

2 
Alto 

3 
Severo 

4 
Vulnerabilidade Pontuação 

igual a zero. 
Pontuação 
superior a 0 
e igual ou 
inferior a 3. 

Pontuação 
superior a 3 
e igual ou 
inferior a 6. 

Pontuação 
superior a 6 
e igual ou 
inferior a 11. 

Pontuação 
igual ou 
superior a 12 

 

4.2.4.3. Relação com montante e jusante 

As alterações em cursos de água podem ter uma série de efeitos a jusante e a montante.  

A montante os efeitos devem estar relacionados principalmente a remansos. A jusante, grande 

parte dos efeitos sentidos já no trecho estudado podem continuar acontecendo. Se os efeitos 

forem exatamente os mesmo daqueles já identificados, não é necessário avaliá-los novamente, 

pois há uma tendência de diminuição e haveria ainda uma redundância, porém, se houver 

algum novo efeito ou o agravamento de alguma conseqüência devido à nova situação isso 

deve ser considerado. 
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Para a avaliação da relação com montante e jusante não foi proposta uma tabela, dado que os 

danos provocados dependem da situação em que o curso se encontra. Deve-se então avaliar 

este critério subjetivamente e classificar o dano em uma das cinco categorias adotadas ao 

longo de toda a avaliação justificando a escolha do grau de perturbação adotado. 

4.2.5. Jogo de indicadores 

A longo do item 4.2 foi apresentada uma seleção de indicadores que têm com objetivo avaliar 

cada um dos componentes da Teoria Tridimensional do Dano aplicada a cursos de água. O  

jogo de indicadores obtido pode ser associado à Figura 6 mostrando qual indicador é usado 

para avaliar cada componente. A Figura 10 explicita esta associação. 
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Figura 10: Componentes de cada dimensão da “Teoria tridimensional do dano” aplicada a 
cursos de água e respectivos indicadores 
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4.3. Agregação das propriedades 

Após a escolha das propriedades avaliadas e seus indicadores, elas devem ser agregadas de 

forma que se estabeleçam pesos para cada uma delas. Para isso foi escolhido o método AHP 

(Analitic Hyerarchy Process) que usa comparações a respeito da importância relativa de 

alternativas para determinar seus pesos em uma decisão. Este método foi escolhido por ser 

adequado à atribuição de pesos, fazendo isso de forma simples, o que permite que ocorra uma 

reavaliação dos pesos de acordo com o caso em estudo e com os dados disponíveis. O método 

também apresenta a vantagem de demandar que seja feita uma reflexão a respeito de cada 

propriedade, trazendo mais segurança quanto aos seus resultados. 

Outra opção de método de agregação que poderia ser interessante para este tipo de estudo é o 

método ANP, que tem o mesmo fundamento do AHP, mas faz a avaliação de uma rede de 

interações. A desvantagem deste método com relação ao adotado é que ele teria como 

resultado final a agregação das três dimensões, o que não permitiria a comparação de pontos 

de vista diferentes de avaliação, feita em uma segunda etapa de agregação, onde foram 

atribuídos pesos a cada dimensão de acordo com o objetivo da avaliação. 

O método AHP demanda a comparação de critérios de decisão, ou seja, as alternativas 

escolhidas com relação a critérios, que no caso são as três dimensões estudadas. No caso deste 

trabalho, as alternativas são as propriedades e cada uma delas foi comparada às outras 

propriedades da sua dimensão segundo a sua importância para cada uma das três dimensões. 

Também se comparou a importância relativa de cada critério para a agregação e nessa etapa a 

dimensão cujas propriedades estavam sendo agregadas deve ser considerada a mais 

importante. 

O método foi aplicado três vezes, uma vez para cada dimensão. Como os critérios de 

comparação são as dimensões, ressalta-se que é preciso muito cuidado nas comparações para 

evitar redundâncias. 

4.3.1. Agregação para a dimensão física 

Para a dimensão física, as propriedades escolhidas foram a morfologia em planta, perfil e 

seção transversal e a qualidade da água, que devem ser comparadas de acordo com o critério 

de importância para as dimensões física, funcional e situacional. A Figura 11 mostra um 

diagrama da agregação dos parâmetros de dimensão física usando o método AHP. 
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Figura 11: Agregação para a dimensão física 

A partir deste diagrama é possível construir três matrizes de comparação de importância 

relativa de cada propriedade sobre as outras propriedades que estão sendo agregados, segundo 

cada um dos critérios. As comparações devem ser feitas de acordo com a escala de Saaty, que 

consta de nove intensidades de importância, onde 1 significa igual importância e 9 significa 

importância extrema (SAATY, 2005). De acordo com o método, quando um atributo é menos 

importante que o outro, não há indicação na escala, logo, considera-se que sua importância 

vale o inverso do valor da importância do mais importante sobre ele, ou seja, um dividido por 

esse valor. 

Para a construção de uma quarta matriz, que consta das comparações da importância relativa 

dos critérios, sugere-se que a dimensão cujas propriedades estão sendo avaliados, no caso a 

dimensão física, tenha importância muito grande sobre as outras (7 na escala de julgamentos 

de Saaty), que têm importâncias iguais (1 na escala de julgamentos de Saaty). Esta sugestão 

vale para cada uma das três dimensões. 

Multiplicando a nota obtida em cada propriedade pelo resultado da aplicação do método AHP, 

e somando os valores, será obtida uma nota entre zero a quatro, sendo que quanto mais alta 

for a nota, pior o estado de degradação. 

4.3.2. Agregação para a dimensão funcional 

Para a dimensão funcional as propriedades escolhidas foram o transporte de líquidos e 

sólidos,  a região ripária e a qualidade dos habitats, que também devem ser comparadas de 

acordo com o critério de importância para as dimensões física, funcional e situacional. A 
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Figura 12 mostra um diagrama da agregação das propriedades de dimensão física usando o 

método AHP. 

 

Figura 12: Agregação para a dimensão funcional 

A partir do diagrama é possível construir as matrizes de comparação seguindo as 

recomendações já mencionadas para a dimensão funcional e calcular os pesos relativos de 

cada propriedade na avaliação. 

4.3.3. Agregação para a dimensão situacional 

Para a dimensão situacional as propriedades escolhidas foram os usos, vulnerabilidades e as 

relações com montante e jusante, que, mais uma vez, devem ser comparadas de acordo com o 

critério de importância para as dimensões física, funcional e situacional. A Figura 13 mostra 

um diagrama da agregação das propriedades de dimensão física usando o método AHP. 
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Figura 13: Agregação para a dimensão situacional 

A partir do diagrama é possível construir as matrizes de comparação seguindo as 

recomendações já mencionadas. 

4.3.4. Agregação das dimensões 

Depois de agregar cada dimensão deve ser feita uma agregação das dimensões permitindo o 

cálculo de uma nota final. O objetivo desta etapa é conhecer o peso de cada dimensão nesta 

nota final e para alcançá-lo, sugere-se que o avaliador atribua pesos a cada uma das 

dimensões de acordo com o objetivo da avaliação, justificando a escolha feita. 

Multiplicando as notas finais pelo peso atribuído a elas e somando os resultados, obtém-se 

uma nota de zero a quatro, onde quatro representa o estado mais crítico de degradação. 
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5. APLICAÇÃO DA NOVA ABORDAGEM - ESTUDO DE CASO 

Feita a proposição da nova abordagem ela foi aplicada a um estudo de caso. O estudo trata de 

uma área de mineração cuja avaliação foi demandada pelo Ministério Público Estadual e já 

havia sido desenvolvida com a adoção de outra abordagem. Neste capítulo estão apresentadas 

as duas avaliações, a avaliação com o uso da sistemática proposta e a avaliação desenvolvida 

para o Ministério Público, que foi apresentada para possibilitar um estudo comparativo. 

5.1. Apresentação do estudo de caso 

A “Fazenda do Quéias” na vertente sul da serra do Itatiauiçu (ou das Farofas), no município 

de Brumadinho foi explorada pela empresa EMICON- Mineração e Terraplanagem Ltda. sem 

os cuidados ambientais necessários. De acordo com o laudo técnico pericial da área (MUZZI 

et al, 2009), durante a exploração cerca de dez milhões de toneladas de finos de minério de 

ferro foram depositados em pilhas de forma não planejada e sem projeto de drenagem. Assim, 

processos erosivos carrearam sólidos, atingindo o meio físico e biótico e assoreando os cursos 

de água presentes na região, chamados Quéias e Pica-Pau. 

O empreendimento se localiza nas margens da Rodovia BR-381, no km 463, Distrito do 

Itaguá, Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, e a área avaliada situa-se na planta de 

concentração dos finos, parte da unidade operacional do projeto EMICON. 

Na Serra do Itatiaiuçu nascem o Córrego Quéias e o Córrego Pica-pau, tributários da margem 

esquerda do Rio Veloso (Classe 2), que é afluente do Rio Manso (Classe 2), pertencente à 

Bacia do Rio Paraopeba que, por sua vez, pertence à bacia do Rio São Francisco. A planta de 

finos está posicionada na encosta sul da Serra, na cabeceira do Córrego Quéias, que após um 

percurso de 6,5 km atinge o Rio Veloso, que por sua vez atinge a barragem do Rio Manso 

(cuja operação é de responsabilidade de Companhia de Saneamento de Minas Gerais, 

COPASA), que constitui o Manancial Hídrico que abastece cerca de 25% da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Os Córregos Pica-pau e Quéias são enquadrados como 

Classe 2 por pertencerem à bacia do Rio Paraopeba. 

Quanto ao uso e ocupação do solo, a região de estudo possui áreas da mineração, áreas 

agrícolas e áreas com vegetação natural. 
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No que diz respeito à flora da área, a fisionomia dominante é o Cerrado Campo Limpo, 

havendo também a formação florestal do tipo Cerradão. Ao longo da Mata Ciliar dos córregos 

do Quéias e Pica-Pau predomina a Mata Atlântica e campos rupestres são encontrados nas 

áreas mais altas. Não foram encontrados registros sobre a fauna local. 

A  Figura 14 mostra toda a região da mina destacando alguns pontos degradados pela 

atividade de mineração. 
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Figura 14: Mina do Quéias 
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Devido aos danos provocados na área, o Ministério Público, com intervenção da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM), lavrou em 6 de Março de 2007 um termo de 

ajustamento de conduta (TAC), que estabeleceu a necessidade de elaboração e execução de 

projetos para: 

1) Obras emergenciais de contenção de finos; 

2) Retirada dos finos; 

3) Reparação dos danos causados. 

Na data da avaliação aqui relatada, em meados de 2009, as obras de contenção de fino, 

compostas de diques e barragens já haviam sido executadas, enquanto os estudos para a 

retirada de finos e a reparação dos danos causados estavam sendo elaborados. 

5.2. Avaliação do sistema fluvial da “Mina do Quéias”  

A avaliação do sistema fluvial da mina do Quéias adotando a abordagem tridimensional foi 

feita nas seguintes etapas: divisão em trechos, delimitação de bacias associadas, diagnóstico 

dos trechos, diagnóstico da situação e agregação e avaliação final. 

5.2.1. Divisão em trechos 

Para a avaliação da área, foram considerados três trechos: o córrego do Quéias ou Alto Quéias 

(Trecho 1), o córrego do Pica-Pau (Trecho 2), e o Médio Quéias (Trecho 3). Os trechos estão 

identificados na Figura 15. 
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Figura 15: Sistema fluvial da Mina do Quéias em julho de 2009 (Fonte: Google Earth) 

 

O trecho denominado “Alto Quéias” é o menos degradado e o canal principal tem cerca de 

1220m de extensão, indo da nascente do córrego do Quéias até sua confluência com o córrego 

do Pica-Pau. Considerou-se como canal principal aquele de maior comprimento. 

O trecho chamado de “Pica-Pau” tem cerca de 1620 m e apresenta-se muito degradado. Esse 

trecho vai da nascente do córrego do Pica-Pau até a confluência com o córrego do Quéias. 

O trecho “Médio Quéias” é mais curto, com apenas 250 m sendo limitado a montante pela 

confluência dos córregos do Quéias e Pica-Pau e a jusante pela “Barragem do Quéias”, que 

representa o limite da área da mina. 

A barragem do Quéias foi implantada com função de abastecimento de uma mineradora 

vizinha à MMX (denominada CBM). Não há dados a respeito das vazões aduzidas. Os outros 

diques e barragens têm como finalidade a retenção de sedimentos e funcionam a fio d’água. 
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5.2.2. Delimitação das bacias associadas 

A partir de uma carta topográfica da área, na escala 1:25.000, elaborada pelo Serviço 

Cartográfico do Exército na década de 1950, foram delimitadas as bacias correspondentes aos 

trechos, como mostra a Figura 16. 

 

Figura 16: Topografia da área com bacias demarcadas 

 

5.2.3. Diagnósticos dos trechos 

O diagnóstico da condição do curso de água foi feito com base em visitas de campo ocorridas 

nos dias 09 de outubro de 2008, 20 de março de 2009 e 24 de setembro de 2009, e em fotos 

aéreas. Para a condição atual as fotos foram obtidas no software Google Earth e foram feitas 

em julho de 2009 (Figura 15) e para a área antes da degradação usou-se como referência uma 

fotografia aérea de 1965, que corresponde à Figura 17.  
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Figura 17: Fazenda do Quéias em 1965 

Durante as visitas foi possível verificar o uso e ocupação das bacias e as diversas obras de 

detenção, no caso, diques e barramentos, intervenientes com os cursos de água. O sistema 

fluvial foi observado em sua totalidade e parcialmente percorrido. E as informações 

cartográficas e dados coletados na visita foram complementados pela documentação fornecida 

e dados obtidos junto à MMX, EMICON, FEAM e CDTN. 

De posse da cartografia e das fotos aéreas identificaram-se os usos do solo na área da bacia 

em 1965 e em 2009. Para a condição natural, correspondente à fotografia de 1965 foram 

identificados três usos: vegetação densa, vegetação média e campos ou vegetação rasteira. Já 

a condição atual, representada pela imagem de 2009, a diferenciação entre vegetação densa e 

média é menos aparente enquanto aparecem extensas áreas degradadas, assim, considerou-se 

áreas com mata, que pode ser vegetação densa ou média, áreas degradas e áreas de campo, 

que aqui também tem mais um significado, podendo ser constituídas de áreas agrícolas. A 

Figura 18 mostra os usos em 1965 e a Figura 19 mostra os usos em 2009. 
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Figura 18: Uso do solo em 1965 

 

Figura 19: Usos do solo em 2009 
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Trecho 1: Alto Quéias 

O trecho denominado “Alto Quéias” é aparentemente o menos degradado dos três, mas sua 

degradação aumenta de montante para jusante.  Não há barragens ao longo deste trecho, mas 

há diques para retenção de sedimentos próximos a nascentes.  

Algumas de suas nascentes estão relativamente preservadas e alguns segmentos pouco 

alterados. A Figura 20 mostra as regiões próximas às nascentes do córrego do Quéias. 

 

Figura 20: Região do Alto Quéias 

Atualmente, grande parte dos sedimentos é retida em diques e barragens e a carga sólida 

afluente é relativamente reduzida. Porém, as barragens são recentes e constata-se ainda um 

grande volume de sedimentos depositado, com um gradiente crescente de perturbação, de 

montante para jusante, conforme pode ser visto na Figura 21, onde a primeira foto mostra um 

trecho na região mais alta da bacia e a segunda mostra um fragmento intermediário. A Figura 

22 mostra o curso de água nas proximidades da confluência dos córregos do Quéias e Pica-

Pau, já completamente assoreado. 
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Figura 21: Degradação gradual do trecho "Alto Quéias”  

 

 

Figura 22: Córrego do Quéias nas proximidades da barragem do Quéias 

A Tabela 34 mostra a avaliação da dimensão física de acordo com os parâmetros propostos 

para a nova abordagem. 

Tabela 34: Diagnóstico da dimensão física do Alto Quéias 

Dimensão física 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
4 

Morfologia - planta X     
Assoreamento ou dragagem     X 
Presença de barragem  X    
Morfologia – perfil longitudinal     X 
Morfologia – seção transversal    X  
Qualidade da água  X    
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O índice de sinuosidade do trecho verificado na foto aérea atual e na cartografia que conta da 

condição natural, alterou-se em cerca de 5%, o que não chega a caracterizar uma perturbação. 

Por volta de 65% do trecho está assoreado, o que traz uma perturbação severa para o perfil 

longitudinal e alta para a seção transversal. Apesar da presença de barragens no trecho, o que 

levaria a uma avaliação de perturbação severa, foi considerada uma perturbação de grau 

moderado na avaliação de mudanças no perfil, pois as barragens presentes estão situadas bem 

a montante e não provocam grandes interferências. Para a qualidade da água constatou-se 

apenas a presença de forte turbidez, o que levou a uma perturbação moderada.  

A Tabela 35 mostra a avaliação funcional. 

Tabela 35: Diagnóstico funcional do Alto Quéias 

Dimensão funcional 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
4 

Uso do solo na bacia   X   
Estruturas de captação e desvio X     
Influência de barragens X     
Rugosidade   X   
Supressão de nascentes X     
Transporte de líquidos   X   
Perda de solo na bacia     X 
Erosão ou assoreamento     X 
Transporte de sólidos     X 
Extensão da região ripária   X    
Largura da região ripária X     
Região ripária  X    
Seção transversal    X  
Qualidade da água  X    
Vazão ecológica X     
Continuidade X     
Qualidade dos habitats   X   
 

A variação hidrológica baseada na mudança do uso do solo foi feita de acordo com a Figura 

18 e a Figura 19 e considerou-se um coeficiente de escoamento superficial de 0,25 para a 

vegetação densa, 0,45 para a vegetação média, 0,50 para campos. Para o que se chamou de 

matas, foi adotado um coeficiente intermediário entre o de vegetação densa e média, que vale 

0,35 e para o solo degradado adotou-se um coeficiente de 0,85. Os valores foram baseados na 

Tabela 18. A variação do coeficiente de escoamento superficial foi de cerca de 60%, 

correspondendo a uma perturbação média. 
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A rugosidade de um canal de pequeno porte em montanha tem como valor normal 0,040, 

enquanto a rugosidade de um canal artificial em solo sem revestimento valeria usualmente 

0,023 chegando no máximo a 0,028 (BAPTISTA e LARA, 2010). Considerando que o canal 

assoreado é um canal em solo com rugosidade mais alta que o normal por apresentar grandes 

irregularidades, supõe-se que a rugosidade vale 0,030. Assim, há uma alteração de 25% na 

rugosidade, o que representa uma perturbação média. 

Para a perda de solo na bacia, para a vegetação densa, considerou-se um fator de uso e manejo 

do solo (C) de 0,004 para a vegetação media, de 0,36 para campos e de 1,00 para as áreas 

degradadas. O fator de práticas conservacionistas vale 1,0, dado que não há adoção desse tipo 

de prática (PAIVA e PAIVA, 2003). O valor obtido de C para a área foi de 0,73, logo, C.P 

vale 0,63 o que corresponde a uma perturbação severa. 

A região ripária teve apenas uma perturbação moderada na sua extensão, apesar disso, 

seguindo a sistemática proposta não se caracterizou perturbação no funcionamento da região 

ripária. 

 No tocante à continuidade, a presença de barragens não provocou prejuízos, pois elas estão 

situadas na região das nascentes.  

Trecho 2: Pica-Pau 

O trecho “Pica-Pau” apresenta-se com morfologia completamente alterada, sendo possível 

observar trechos assoreados e uma série de barragens ao longo da sua extensão. Esse trecho 

tem inclusive segmentos canalizados e nascentes suprimidas. A Figura 23 mostra a região do 

córrego do Pica-Pau. 
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Figura 23: Córrego do Pica-Pau 

A Tabela 36 mostra a avaliação da dimensão física do córrego do Pica-Pau. 

Tabela 36: Avaliação física do córrego do Pica-Pau 

Dimensão física 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
4 

Morfologia - planta  X    
Assoreamento ou dragagem     X 
Presença de barragem     X 
Morfologia – perfil longitudinal     X 
Morfologia – seção transversal     X 
Qualidade da água  X    
 

A sua variação morfológica em planta foi moderada, de cerca de 13% enquanto para as outras 

perspectivas a perturbação morfológica é severa. A qualidade da água, também foi alterada 

apenas por turbidez forte a pode ser considerada moderadamente perturbada. 

Feita a avaliação física, passou-se à avaliação funcional do trecho, apresentada na Tabela 37. 
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Tabela 37: Diagnóstico funcional do córrego do Pica-Pau 

Dimensão funcional 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
3 

Uso do solo na bacia  X    
Estruturas de captação e desvio X     
Influência de barragens X     
Rugosidade   X   
Supressão de nascentes     X 
Transporte de líquidos    X  
Perda de solo na bacia     X 
Erosão ou assoreamento     X 
Transporte de sólidos     X 
Região ripária     X 
Seção transversal     X 
Qualidade da água  X    
Vazão ecológica X     
Continuidade     X 
Qualidade dos habitats    X  
 

Para o cálculo da alteração hidrológica provocada pela perturbação no uso do solo foram 

seguidas as considerações já feitas para o córrego do Quéias e o cálculo revelou a uma 

perturbação moderada (cerca de 45%). Apesar de a bacia ter sido muito modificada, 

hidrologicamente isso foi menos sentido, pois a área originalmente era ocupada 

principalmente por vegetação baixa e campos que já possuem coeficientes de escoamento 

superficial relativamente altos se comparados à vegetação densa. O cálculo das rugosidades 

foi o mesmo para todos os trechos, levando a uma perturbação de grau médio.  

O transporte de sólidos alterou-se completamente e considerando os mesmos coeficientes 

adotados para o primeiro trecho, obteve-se um coeficiente CP de 0,64 que equivale a 

perturbação severa. 

 A região ripária está muito fragmentada, tendo perturbação severa da sua extensão, assim, 

apesar de ser suficientemente larga nas regiões onde ela é existente, a perturbação neste 

parâmetro é severa. 

Os habitats estão altamente prejudicados, principalmente pelas mudanças na seção transversal 

e pela quebra de continuidade provocada pelas barragens. 
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Trecho 3: Médio Quéias 

O trecho “Médio Quéias”, assim como o “Pica-Pau” teve sua morfologia completamente 

alterada, estando todo assoreado e contando com a presença de uma barragem importante, a 

barragem do Quéias. 

Na avaliação deste trecho, para os critérios relacionados à quantidade de sólidos e líquidos no 

curso de água, foi considerada toda a bacia associada a ele, inclusive as sub-bacias do “Alto 

Quéias” e do “Pica-Pau”, pois elas contribuem para estas quantidades. No que diz respeito à 

morfologia e características de funcionamento mais específicas do trecho, os segmentos já 

avaliados foram ignorados e a avaliação foi feita tendo em vista apenas o trecho em questão.  

A Tabela 38 apresenta o diagnóstico do meio físico do trecho. 

Tabela 38: Diagnóstico físico do Médio Quéias 

Dimensão física 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
4 

Morfologia - planta X     
Assoreamento ou dragagem     X 
Presença de barragem     X 
Morfologia – perfil longitudinal     X 
Morfologia – seção transversal     X 
Qualidade da água  X    
 

O índice de sinuosidade no trecho variou muito pouco, cerca de 3% apenas, o que não chega a 

caracterizar uma perturbação na planta. Por outro lado, o trecho está todo assoreado e as 

perturbações morfológicas são severas se forem considerados o perfil longitudinal e a seção 

transversal. A qualidade se mantém semelhante à dos outros trechos. 

A Tabela 39 apresenta o diagnóstico funcional do Médio Quéias. 
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Tabela 39: Diagnóstico funcional do Médio Quéias 

Dimensão funcional 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
3 

Uso do solo na bacia  X    
Estruturas de captação e desvio   X   
Influência de barragens X     
Rugosidade   X   
Supressão de nascentes     X 
Transporte de líquidos     X 
Perda de solo na bacia     X 
Erosão ou assoreamento     X 
Transporte de sólidos     X 
Região ripária X     
Seção transversal     X 
Qualidade da água  X    
Vazão ecológica   X   
Continuidade     X 
Qualidade dos habitats     X 
 

Seguindo as mesmas considerações feitas para os outros trechos avaliados, o uso do solo na 

bacia visando a avaliação da hidrologia variou 51%, ou seja,  medianamente. Não foram 

fornecidos dados sobre a quantidade de água captada e sua proporção com relação à vazão de 

referência, por isso, adotou-se uma perturbação média.  

A perda de solo, mais uma vez está severamente tendo C.P equivalente a 0,69. Já a região 

ripária foi preservada em extensão e em largura. Os habitats estão severamente prejudicados, 

pois além dos danos que já foram detectados nos outros trechos aqui ainda houve desvio de 

parte da vazão do trecho. 

5.2.4. Diagnóstico situacional 

O diagnóstico situacional foi feito tendo em vista a totalidade do sistema fluvial avaliado. São 

dois os aspectos mais notáveis: as alterações morfológicas provocadas no curso de água a 

jusante da área de estudo e a presença de uma barragem de captação de água da COPASA 

também a jusante. A Tabela 40 apresenta a avaliação do dimensão situacional para todo o 

sistema fluvial. 
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Tabela 40: Avaliação da dimensão situacional 

Dimensão situacional 
Grau de perturbação  

Ausente 
0 

Moderado 
1 

Médio 
2 

Alto 
3 

Severo 
4 

Usos  X    
Vulnerabilidade X     
Relação com montante e jusante    X  
 

A perturbação no uso foi considerada moderada por haver interferência no sistema de 

captação de água do rio Manso, da COPASA. Neste sistema tem sido observado um 

assoreamento do reservatório provocado pela atividade de mineração na serra do Itatiaiuçu. A 

perturbação foi tida como moderada, pois o uso afetado é nobre, mas a mina do Quéias 

provoca apenas uma pequena parcela do dano ao sistema. 

Não houve aumento da vulnerabilidade, pois as áreas imediatamente a jusante do trecho do 

curso de água são desocupadas, e só há aumento da vulnerabilidade no caso de aumento de 

cheias em áreas ocupadas. De acordo com os quesitos propostos, a pontuação em ocupação do 

solo é zero, assim, mesmo que a hidrologia local tenha mudado favorecendo a ocorrência de 

enchentes (o uso do solo na bacia teve perturbação moderada), a vulnerabilidade não foi 

afetada.  

No que diz respeito à relação com montante e jusante é possível observar que os trechos a 

jusante da mina também sofreram grandes modificações morfológicas que persistem por uma 

extensão significativa e há alteração no transporte de sedimentos mesmo em locais bem à 

jusante, como é o caso do reservatório do Rio Manso, porém, aqui também não se tratam de 

conseqüências da mina do Quéias isoladamente, mas de toda a atividade de mineração na 

região.  

5.2.5. Agregação e avaliação final 

Após o diagnóstico físico e funcional dos trechos, estes resultados foram agregados com o uso 

do método AHP para que se tivesse apenas uma nota por dimensão. 

Para isso foram construídas diversas matrizes de comparação, apresentadas a seguir: 

Para a dimensão física, com parâmetros morfologia em planta (PT), em perfil (PF) e em seção 

transversal (ST) e qualidade da água (QA), foram feitas as seguintes matrizes: 
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Físico PT PF ST QA Normal Consistência 
PT 1 1 1 0,50 0,20 n=4 
PF 1 1 1 0,50 0,20 !=4,00 
ST 1 1 1 0,50 0,20  
QA 2 2 2 1 0,40 0 

       
Funcional PT PF ST QA Normal Consistência 

PT 1 0,50 0,33 0,25 0,09 n=4 
PF 2 1 0,50 0,25 0,16 !=4,04 
ST 3 2 1 0,50 0,28  
QA 4 4 2 1 0,47 0,04 

       
Situacional PT PF ST QA Normal Consistência 

PT 1 1 0,50 0,33 0,14 n=4 
PF 1 1 0,50 0,33 0,14 !=4,00 
ST 2 2 1 0,50 0,27  
QA 3 3 2 1 0,45 0 

       
Peso dos critérios com relação ao objetivo 
   

 

 Físico Funcional Situacional Normal Consistência 
Físico 1 7 7 0,78  n=3 
Funcional 0,14 1 1 0,11  !=2,99 
Situacional 0,14 1 1 0,11  0,01 
       
 
Total Físico Funcional Situacional Normal  

 

 0,78 0,11 0,11    
PT 0,20 0,09 0,14 0,18   
PF 0,20 0,16 0,14 0,19   
ST 0,20 0,28 0,27 0,22   
QA 0,40 0,47 0,45 0,41   
Somatório    1   

 

Usando estes fatores para ponderar as notas de cada trecho temos: 

Parâmetro Ponderação Alto Quéias Pica-Pau 
Médio 
Quéias 

PT 0,18 0 1 0 
PF 0,19 4 4 4 
ST 0,22 3 4 4 
QA 0,41 1 1 1 
Total  1,82 2,22 2,04 

 

Para a dimensão funcional, com parâmetros a transferência de líquidos (TL), e sólidos (TS), a 

região ripária (RR) e a qualidade dos habitats (QH), foram construídas as seguintes matrizes: 
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Físico TL TS RR QH Normal Consistência 
TL 1 0,50 2 2 0,27 n=4 
TS 2 1 3 3 0,45 !=4,00 
RR 0,50 0,33 1 1 0,14  
QH 0,50 0,33 1 1 0,14 0 
       
Funcional TL TS RR QH Normal Consistência 
TL 1 1 2 0,33 0,20 n=4 
TS 1 1 2 0,33 0,20 !=4,01 
RR 0,50 0,50 1 0,25 0,10  
QH 3 3 4 1 0,50 0,01 
       
Situacional TL TS RR QH Normal Consistência 
TL 1 3 3 1 0,41 n=4 
TS 0,33 1 1 0,50 0,14 !=4,02 
RR 0,33 1 1 0,50 0,14  
QH 1 2 2 1 0,31 0,02 
        
 
 
Peso dos critérios com relação ao objetivo   

 

 Físico Funcional Situacional Normal Consistência 
Físico 1 0,14 1 0,11  n=3 
Funcional 7 1 7 0,78  !=2,99 
Situacional 1 0,14 1 0,11  0,01 
       
Total Físico Funcional Situacional Normal   
 0,11 0,79 0,11    
TL 0,27 0,20 0,41 0,23   
TS 0,45 0,20 0,14 0,22   
RR 0,14 0,10 0,14 0,11   
QH 0,14 0,50 0,31 0,44   
Somatório    1   

 

Usando estes fatores para ponderar as notas de cada trecho temos: 

Parâmetros Ponderação Alto Quéias Pica-Pau 
Médio 
Quéias 

TL 0,23 2 3 4 
TS 0,22 4 4 4 
RR 0,11 1 4 0 
QH 0,44 2 3 4 
Total  2,33 3,33 3,55 

 

Finalmente ponderou-se a nota da dimensão situacional, que teve como parâmetros os usos 

(US), as vulnerabilidades (VU) e a relação com jusante e montante (MJ): 
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Físico US VU MJ Normal Consistência 
US 1 3 1 0,43 n=3 
VU 0,33 1 0,33 0,14 !=2,99 
MJ 1 3 1 0,43  
Somatório     0,01 
      
Funcional US VU MJ Normal Consistência 
US 1 3 0,33 0,33 n=3 
VU 0,33 1 0,33 0,13 !=3,13 
MJ 3 3 1 0,54 0,13 
      
Situacional US VU MJ Normal Consistência 
US 1 1 1 0,33 n=3 
VU 1 1 1 0,33 !=2,99 
MJ 1 1 1 0,33 0,01 
      
      
Peso dos critérios com relação ao objetivo   
 Físico Funcional Situacional Normal Consistência 
Físico 1 1 0,14 0,11 n=3 
Funcional 1 1 0,14 0,11 !=2,99 
Situacional 7 7 1 0,78 0,01 
      
Total Físico Funcional Situacional Normal  
 0,11 0,11 0,78   
US 0,43 0,33 0,33 0,34  
VU 0,14 0,13 0,33 0,29  
MJ 0,43 0,54 0,33 0,37  
Somatório    1  

 

Usando estes fatores para ponderar a nota da dimensão situacional, foi obtido: 

 

 

Com estes dados procedeu-se a agregação final da nota. Foi feito um julgamento tendo em 

vista o objetivo da avaliação, que foi uma demanda do órgão ambiental responsável, logo as 

características ambientais locais, correspondentes às dimensões física e funcional, são tidas 

como mais relevantes. Considerou-se então que a dimensão funcional é a mais importante, 

pois os sistemas fluviais são dinâmicos e é fundamental que seus processos ocorram 

corretamente para que haja alguma estabilidade física. Assim, à função foi atribuído um peso 

de 0,5. A dimensão física, considerada a segunda mais importante, tem peso um pouco menor, 

de 0,35 e a situacional tem peso ainda menor, de 0,15. 

Ponderação Mina do Quéias Nota 
US 0,34 1 
VU 0,29 0 
MJ 0,37 4 
Total  1,81 
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Para ser possível agregar as notas das três dimensões faz-se necessária apenas uma nota física 

e uma funcional para todo o sistema fluvial avaliado. Para isso calculou-se uma média 

ponderada das notas das dimensões física e funcional, tendo como fator de ponderação o 

comprimento, como está mostrado a seguir: 

Física Comprimento Nota 
Quéias 1220m 1,82 
Pica Pau 1620m 2,22 
Médio Quéias 250m 2,04 
Total ponderado 2,05 

 

Funcional Comprimento Nota 
Quéias 1220m 2,33 
Pica Pau 1620m 3,33 
Médio Quéias 250m 3,55 
Total ponderado  2,95 

 

Finalmente, de posse das notas física, funcional e situacional, e conhecendo o peso de cada 

uma das dimensões na nota total, foi calculada a nota final como está apresentado a seguir: 

Dimensão Fator Nota 
Física 0,35 2,05 
Funcional 0,50 2,95 
Situacional 0,15 1,81 
Total  2,46 

 

A nota final obtida para a degradação do sistema fluvial da mina do Quéias foi de 2,46, que 

corresponderia na escala adotada a uma degradação entre média e alta, tendendo a alta. 

5.3.  Avaliação feita para o Ministério Público 

Adicionalmente aos termos do TAC, foi demandada a uma equipe multidisciplinar, composta 

de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), a valoração do dano causado pelas atividades minerarias da 

EMICON para fins de reabilitação e estabelecimento de medidas compensatórias. Este 

trabalho foi elaborado constando de três partes: avaliação do meio físico, onde se tratam das 

alterações topográficas e morfológicas na área, avaliação do meio biótico, onde se tratam das 

perdas de carbono e biodiversidade e avaliação hidrológica e do sistema fluvial, que é a parte 

que interessa a esta dissertação e que será apresentada a seguir. 
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A avaliação hidrológica e do sistema fluvial da “Mina do Quéias” foi constituída de uma 

avaliação dos impactos hidrológicos, que comparou o estado atual da hidrologia com uma 

situação de referência, e de um diagnóstico do estado de degradação dos cursos de água 

locais. 

O diagnóstico do estado de degradação dos cursos d’água consistiu em uma avaliação física, à 

luz de aspectos morfológicos do leito e margens do curso de água, uma avaliação funcional, 

fundada em aspectos de estabilidade e de transporte sólido presentes no leito e margens do 

curso de água, bem como em uma avaliação da qualidade de águas, baseada em percepções 

qualitativas de aspecto e odor. 

A avaliação hidrológica foi feita com o uso do software HEC-HMS do U.S Corps of 

Engineers, usado para criar modelos hidrológicos para a situação atual, para a situação antes 

da implantação da atividade de mineração, que está apresentada na Figura 17, datada de 1965 

e para uma situação futura, considerando a área recuperada. 

Foram calculadas as vazões de pico efluentes da área da mina para cada um dos três cenários, 

com tempo de retorno de 2 anos e de 50 anos. Os valores obtidos estão apresentados na 

Tabela 41. 

Tabela 41: Vazões máximas para os diferentes cenários 

 Vazão máxima (m3/s) 
Tempo de retorno (anos) Cenário natural Cenário atual Cenário futuro 

2 9,11 5,36 5,52 
50 39,28 23,69 27,12 

 

Estes resultados foram então usados para calcular um indicador de alterações no regime do 

curso de água, proposto por Castro (2007) e que apresenta a seguinte formulação: 

                  (5.1)
 

Onde Ireg é o indicador de alteração do regime hidrológico e Qpico.alt e Qpico.nat são 

respectivamente a vazão de pico no regime alterado e natural. Por esta formulação é possível 

concluir que quanto mais o valor do indicador se aproximar de um, menor a alteração. Os 
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valores obtidos para o indicador em comparação com a situação atual e com a situação futura 

para um tempo de retorno de 50 anos estão apresentados na Tabela 42. 

Tabela 42: Indicador de alteração no regime para a Mina do Quéias. 

Indicador Cenário atual Cenário futuro 
Ireg 0,75 0,82 

 

A diminuição da vazão de pico em ambos os casos ocorre devido à presença de barragens 

para a retenção de sedimentos, que também pode conter as cheias no local. Ressalta-se que as 

barragens foram construídas tardiamente, quando a região já estava bastante alterada pela 

deposição de sedimentos. Apesar dos picos atenuados, o uso e ocupação do solo mudou de 

forma a alterar os hidrogramas das bacias e caso as barragens não existissem, provavelmente 

seria constatado um aumento das vazões de pico, que de fato foi observado para estudos das 

sub-bacias, o que pode ser verificado no laudo apresentado ao Ministério Público. 

Calculado o indicador que representa o dano na hidrologia, foi feito então um diagnóstico do 

curso de água por trechos. Foram avaliados cinco trechos, sendo que os dois últimos 

localizam-se fora da área da mina, a jusante da barragem do Quéias e foram avaliados por 

apresentarem alterações significativas. 

• Trecho 1 - Alto Quéias: corresponde ao córrego do Quéias a montante da sua 

confluência com o córrego Pica-pau, e é caracterizado por significativas alterações da 

morfologia fluvial; 

• Trecho 1a - Médio Quéias: situado entre a confluência dos córregos Quéias e Pica-pau 

e a barragem do Quéias. O trecho é caracterizado pela alteração crescente da 

morfologia fluvial de montante para jusante, tendo em vista a deposição de 

sedimentos. Por ser um trecho curto, sua avaliação foi feita em conjunto com a do 

Alto Quéias. 

• Trecho 2 - Pica-pau: situado a montante da confluência com o córrego Quéias, 

caracterizado pela completa alteração da morfologia fluvial pela implantação de 

diques e barragens; 

• Trecho 3 - Quéias Jusante 1: o trecho, com extensão de 1.579 m, situa-se 

imediatamente a jusante da barragem Quéias, caracterizado pela alteração significativa 

da morfologia fluvial, tendo em vista a deposição de sedimentos; 
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• Trecho 4 - Quéias Jusante 2: o trecho, com extensão de 894 m, situa-se a jusante do 

trecho anterior, diferindo do mesmo pelo menor impacto da deposição de sedimentos e 

pela presença de segmentos com matas ciliares. 

A Figura 24 apresenta um croqui dos trechos avaliados. 

 

Figura 24: Croqui dos trechos avaliados (Fonte: Muzzi et al., 2009) 

O diagnóstico do estado de degradação dos cursos de água foi realizado com base na 

metodologia proposta por Cardoso e Baptista (2009), fundada em estudos de Brierley et al. 

(2002), da Austrália e no sistema SEQ-physique (REBILLARD, 2001), francês.  

Esta metodologia é principalmente qualitativa e as avaliações previstas pressupõem um 

julgamento criterioso por parte do responsável pela análise, tendo em vista as dificuldades 

inerentes à quantificação de determinados parâmetros e à subjetividade de enquadramento do 

estado de degradação do canal em função de valores assim obtidos. Para esta metodologia não 

há orientações a respeito dos limites entre graus de perturbação, cabendo ao avaliador defini-

los. 

Para a elaboração do diagnóstico, procederam-se três visitas de campo nas seguintes datas: 

09/10/2008, 20/03/2009 e 24/09/2009. Nestas ocasiões pôde-se constatar o uso e ocupação 

das bacias e as diversas obras de detenção, no caso, diques e barramentos, intervenientes com 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG   104 

os cursos de água. Os cursos de água foram observados em sua totalidade e parcialmente 

percorridos, notadamente os trechos situados a jusante. As informações obtidas quando das 

visitas foram complementadas com elementos constantes da documentação fornecida e dados 

obtidos junto à MMX, EMICON, FEAM e CDTN. 

Trecho 1: Alto Quéias 

A Tabela 43 mostra o diagnóstico dos trechos Alto e Médio Quéias. 
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Tabela 43: Diagnóstico dos trechos Alto e Médio Quéias (Fonte: Muzzi et al, 2009) 
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Trecho 2: Pica-Pau 

O diagnóstico do córrego do Pica-Pau está apresentado na Tabela 44. 

Tabela 44: Diagnóstico do trecho “Pica-Pau” (Fonte: Muzzi et al., 2009) 
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Trecho 3: Quéias Jusante 1 

O trecho “Quéias Jusante 1” é aquele situado imediatamente a jusante da barragem Quéias, e 

é caracterizado pela alteração significativa da morfologia fluvial, tendo em vista a grande 

deposição de sedimentos, em terraços, com o curso de água correndo entre margens abruptas, 

como pode ser visto na Figura 25. 

 

Figura 25: Quéias Jusante I 

O diagnóstico do trecho “Quéias Jusante 1” está apresentado na Tabela 45. 
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Tabela 45: Diagnóstico do trecho "Quéias Jusante 1" (Fonte: Muzzi et al., 2009) 
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Trecho 4: Quéias Jusante 2 

O trecho Quéias Jusante 2 é bastante heterogêneo do ponto de vista da morfologia fluvial, 

com a alternância de segmentos alterados, por deposição de sedimentos, e segmentos pouco 

impactados. Tal fato é decorrente da competência do escoamento, em consonância com as 

altas declividades presentes em alguns locais.  

O diagnóstico do trecho “Quéias Jusante 2 esta apresentado na  

Tabela 46. 
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Tabela 46: Diagnóstico do trecho "Quéias Jusante 2" (Fonte: Muzzi et al., 2009) 
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5.3.1. Resultados obtidos 

A avaliação final dos aspectos físico, funcional e de qualidade de água obtida nas tabelas 

previamente apresentadas está apresentada na Figura 26 de forma que cada trecho pode ser 

identificado de acordo com seu grau de degradação. 

 

Figura 26: Estado de degradação dos cursos de água (Fonte: Muzzi et al., 2009) 

 

Com o uso de metodologias de cunho essencialmente qualitativo a análise efetuada 

possibilitou a avaliação do estado do sistema fluvial. De forma geral, constatou-se um elevado 

grau de degradação, com alguns trechos fluviais suprimidos da rede hidrográfica natural. Em 

outros casos, a elevada deposição de sedimentos prejudica de forma sensível o desempenho 

das funções do sistema hídrico. 

5.4. Conclusões parciais 

Neste capítulo a nova sistemática de avaliação de cursos de água foi aplicada com facilidade 

levando a resultados coerentes com os que já haviam sido obtidos em outra análise. No 

próximo capítulo os resultados serão analisados.   
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No capítulo de análise e discussão de resultados os resultados obtidos na aplicação da nova 

abordagem estão apresentados, analisados e comparados aos resultados obtidos na abordagem 

adotada para avaliação feita para o Ministério Público Estadual.   

6.1. Análise dos resultados 

A análise do estado do sistema fluvial da Mina do Quéias tendo em vista a teoria 

tridimensional do dano aplicada a cursos de água levou a uma nota total de 2,46. A nota 

poderia variar entre zero e 4 onde zero corresponde a um curso que não sofreu modificações e 

4 corresponderia a um grau máximo de degradação. A nota 2,46 corresponde a um grau de 

degradação intermediário entre médio e alto. 

As notas por segmento, por dimensão também podem trazer reflexões importantes a respeito 

do estado do sistema fluvial e estão apresentadas na Tabela 47. Também está apresentado a 

nota ponderada para a dimensão física e a dimensão funcional. 

Tabela 47: Notas obtidas por trecho, por dimensão 

Trecho Dimensão física Dimensão funcional Dimensão situacional 
Alto Quéias 1,82 2,33 
Médio Quéias 2,22 3,55 
Pica-Pau 2,04 3,33 

1,81 

Nota ponderada 2,05 2,95 1,81 
 

As perturbações na dimensão física tem grau médio para todos os trechos, mas nota-se um 

aumento da degradação de montante para jusante no córrego do Quéias. O córrego do Pica-

Pau apresenta degradação intermediária entre o Alto Quéias e o Médio Quéias. 

Foi possível constatar graves alterações morfológicas em todos os trechos, sendo as condições 

dos trechos “Pica-Pau” e “Médio Quéias” as mais críticas e isso está refletido na nota. Apesar 

de o dano ser muito alto visualmente, de acordo com a nota, a dimensão física está 

medianamente perturbada, pois ela embute dois parâmetros muito afetados, a seção 

perpendicular e o perfil longitudinal, sendo este último principalmente para o Médio Quéias e 

o Pica-Pau.   
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Não foram fornecidos dados sobre a qualidade da água, mas não é possível observar grandes 

modificações, exceto no que diz respeito à turbidez, que é um parâmetro relacionado à carga 

de sedimentos e às alterações morfológicas. O fato de a qualidade da água ter sido pouco 

alterada, assim como a sinuosidade faz com que a nota global para a dimensão física seja 

relativamente baixa. 

A gravidade do estado se reflete também nas funções, sendo que a qualidade funcional é 

proporcional à qualidade física e se apresenta pior nos trechos que têm a morfologia mais 

alterada. 

Pode-se perceber também que a degradação foi um processo contínuo, pois há distúrbios 

importantes nas funções, notavelmente no transporte de sedimentos, que está intimamente 

relacionado à morfologia. 

É interessante notar que a dimensão funcional apresenta-se mais degradada do que a dimensão 

física, indicando que todos os processos de transporte e ecologia na bacia sofreram alterações 

graves e que uma simples reconformação da área presumivelmente não será suficiente para 

recuperá-la. Há necessidade de restauração dos processos para que a recuperação plena da 

área seja duradoura. 

Quanto à dimensão situacional, o dano também pode ser considerado médio, sendo que houve 

perturbação no uso e na morfologia à jusante do trecho. A perturbação no uso foi moderada 

pois apesar de afetar-se o abastecimento, que é o uso mais nobre, a área da bacia em estudo 

contribui apenas em parte e não chega a impedir o uso. Já os danos provocados a jusante do 

trecho são fortes em uma área pouco ocupada e diminuem gradativamente à medida que se 

caminha para jusante. 

Dado que o dano funcional foi avaliado como superior aos danos físico e situacional, os 

últimos atenuaram o dano total na área. Para a dimensão física isso aconteceu pelo fato de os 

danos concentrarem-se apenas na morfologia do perfil e da seção transversal. E no caso da 

dimensão situacional, isso aconteceu porque a região é pequena e pouco ocupada, com 

importância baixa para atividades não relacionadas à mineração. 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG   114 

6.2. Comparação dos resultados 

Os resultados obtidos com a adoção das duas metodologias foram coerentes ao identificar 

todos os trechos como muito perturbados no que diz respeito à avaliação física e funcional. 

Houve coerência também no fato de os trechos mais a jusante e o córrego do Pica-Pau serem 

considerados mais degradados. A Tabela 48 mostra os estados de degradação de cada trecho 

calculados de acordo com as duas sistemáticas, a sistemática adotada para a avaliação sob 

demanda do Ministério Público, aqui chamada de MPE, e a nova abordagem. Para o cálculo 

da nota para a sistemática tridimensional foi mantida a proporção usada na agregação  e a nota 

da dimensão situacional, sendo global, foi considerada igual para cada trecho. Já a nota da 

avaliação oficial foi dada considerando uma pontuação de zero a 4. 

Tabela 48: Resultados da avaliação de acordo com cada uma das abordagens 

Trecho Nova Abordagem MPE 
Alto Quéias 2,07 
Médio Quéias 2,82 

3 

Pica Pau 2,65 4 
 

Observa-se como discordância o fato de os danos se mostrarem maiores na avaliação MPE. 

Esta discordância pode ter acontecido devido ao fato de que na avaliação MPE para o meio 

físico, a maior parte dos indicadores identifica exatamente o tipo de problema observado, que 

é morfológico e relacionado à seção transversal. A qualidade de água, que faz parte da 

avaliação do meio físico na nova abordagem, não é um problema no local e por isso fez a nota 

da dimensão diminuir na abordagem tridimensional, enquanto na abordagem MPE ela foi 

computada  separadamente.  

Com relação à avaliação funcional, uma observação que pode ser feita é que para a avaliação 

da hidrologia, o indicador baseado apenas no cálculo da vazão de saída da mina não 

descreveu todas as disfunções hidrológicas ocorridas na área, pois existiu uma compensação 

entre os impactos.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração na comparação global das avaliações 

apresentadas diz respeito às escalas de avaliação. Enquanto na nova abordagem as escalas 

foram sugeridas de forma a orientar o responsável, na avaliação MPE isso fica a cargo do 

avaliador, assim, mesmo que o resultado obtido para aquele sistema seja totalmente coerente, 

apenas os resultados dos julgamentos feitos por um mesmo indivíduo são perfeitamente 
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comparáveis, por ter havido uma necessidade maior de escolhas por parte do avaliador. Desta 

forma, as escalas se mostraram úteis para reduzir  a subjetividade da avaliação. 

 Na avaliação MPE houve necessidade de consideração de trechos fora da área de estudo, o 

que foi suprido com a nova abordagem, que tem a dimensão situacional, que já considera 

efeitos a jusante e a montante, caso eles ocorram. 

As perturbações funcionais foram consideradas mais significativas na avaliação 

tridimensional do que em relação à abordagem MPE, o que pode ser explicado pelo fato deste 

estudo ser feito em toda a bacia levando em consideração danos que não haviam sido 

avaliados anteriormente. 

6.3. Conclusões parciais 

O sistema fluvial da Mina do Quéias tem perturbação entre média e alta tendendo a alta, 

sendo que os maiores danos foram provocados no seu funcionamento. 

A abordagem proposta foi fácil de aplicar e se mostrou coerente com outra abordagem mais 

tradicional, identificando os trechos com estado mais crítico de degradação.  

A divisão em dimensões permite uma melhor compreensão do sistema e a adoção de escalas 

de avaliação torna a abordagem um pouco menos subjetiva e facilita a comparabilidade de 

resultados. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

O objetivo deste trabalho foi propor uma nova abordagem para a avaliação de alterações de 

qualquer natureza sobre cursos de água em geral, com base na “Teoria Tridimensional do 

Dano”, que é fundamentada em aspectos físicos, funcionais e situacionais. Este objetivo foi 

atingido, tendo sido proposta uma abordagem cujos parâmetros de avaliação e seus 

respectivos indicadores foram selecionados considerando aspectos referentes às dimensões 

física, funcional e situacional referentes a cursos de água. Sugeriram-se ainda escalas de 

avaliação para cada parâmetro, que servem como uma orientação para a aplicação da 

abordagem. 

A nova abordagem se mostrou coerente com as abordagens existentes, reorganizando os 

parâmetros convencionalmente adotados, como qualidade da água e alterações morfológicas, 

e adicionando outros relativos à dimensão situacional, como a relação com jusante e 

montante. A separação das dimensões física e funcional facilita a análise, pois passa a existir 

uma diferenciação entre processos e estado, ou seja, o que é mais dinâmico ou o que já está 

estável. No estudo de caso apresentado isso foi de relativamente pouca importância por se 

tratar de um caso onde a degradação das funções acompanhou a degradação do estado, mas 

em um caso onde houvesse uma mudança brusca do estado sem alterar tanto as funções, por 

exemplo, um acidente, como um rompimento de barragem, isso provavelmente ficaria 

evidente. A diferenciação também poderia ser muito útil na seleção de alternativas de 

intervenção nos cursos, indicando em quais casos seria necessário intervir na bacia e 

recuperar seus processos.  

A proposta de sistemática de análise também se mostra abrangente, podendo ser adotada em 

diversos tipos de cursos de água, para isso pode ser preciso fazer uma adaptação dos 

indicadores e de sua agregação. Por se tratar de uma proposta de abordagem, flexível, e não 

de uma metodologia ou um protocolo de avaliação, o avaliador tem grande liberdade para 

adaptar tanto os indicadores quanto a agregação ao caso estudado. 

As escalas de avaliação sugeridas, além de orientarem o avaliador e diminuírem a 

subjetividade da avaliação, permitem uma maior comparabilidade de resultados. A escala com 

cinco graus foi capaz de detectar mudanças no estado de degradação dos cursos. 

Quanto à agregação, é interessante notar que outros métodos poderiam ser usados. O método 

Analytic Network Process (ANP), que é um aprimoramento do método AHP usado aqui, 
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poderia ser uma alternativa interessante por trabalhar com uma rede de comparações. O 

método não permitiria a obtenção de notas por dimensão, como foi feito neste trabalho, mas 

traria em uma única agregação a nota final do estado de degradação o que, em um contexto 

mais prático, poderia ser bastante útil. 

O trabalho aqui apresentado não chegou a explorar a abordagem em sua totalidade, e uma 

carência existente corresponde à de consolidação e validação da proposta. A validação deveria 

ser feita com a sua aplicação em uma série de estudos de caso diferentes, verificando a 

adequação dos parâmetros a cada um deles. Para que se fazer a consolidação seria bom que a 

abordagem fosse aplicada por profissionais diferentes e os resultados fossem comparados. Os 

procedimentos de validação e consolidação abrem perspectivas para novos trabalhos. 

Adicionalmente, uma análise de sensibilidade dos indicadores selecionados enriqueceria a 

proposta, seria preferencial que ela fosse desenvolvida em algum caso onde os danos fossem 

menores, o que permitiria observar com maior clareza o efeito de alterações em um indicador 

no resultado final. 

Outra perspectiva é a de criação de uma metodologia baseada na abordagem. Isso poderia ser 

feito com apenas uma metodologia que fosse bastante abrangente ou com várias metodologias 

adaptadas a situações diferentes, por exemplo, uma para cursos de água rurais, outra para 

cursos urbanos, outra para áreas de mineração, que foi o estudo de caso apresentado, e 

quantas mais fossem necessárias. O trabalho aqui apresentado buscou uma ótica o mais 

universal possível, e se esse ponto de vista for mantido, a criação de uma metodologia 

abrangente, com parâmetros e indicadores adequados às diversas situações, deverá ser a 

alternativa adotada.  
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