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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar a poluição hídrica da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão das Lavras, baseado no mapa de uso da terra, nas 

características morfométricas na escala 1:10.000, em análises físico-químicas e 

microbiológicas de suas águas. Por meio das informações geradas, dados foram 

utilizados para avaliação da poluição hídrica na bacia hidrográfica. A área de estudo 

encontra-se no município de Guarulhos, considerada a segunda maior cidade do 

Estado de São Paulo em número de habitantes e, como vem crescendo a uma 

velocidade espantosa, não consegue planejar este crescimento. Como 

consequência disto, observam-se ocupações irregulares e falta de medidas 

relacionadas ao controle sanitarista em vários pontos da cidade, bem como a falta 

de rede coletora e tratamento de efluentes, deixando a população exposta a vários 

tipos de contaminantes, principalmente nas zonas afastadas do grande centro 

urbano que não deixam de terem sua importância para o município, principalmente 

nos aspectos históricos e culturais. O presente trabalho concluiu que para os pontos 

analisados mais afastados do centro urbano foi encontrada uma melhor qualidade 

ambiental e fragilidade ambiental do que os pontos mais próximos do centro, 

independente dos aspectos geotécnicos. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade das águas, Áreas Degradadas, Análises físico-químicas 

e Fragilidade Ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research has as main objective to evaluate hydric pollution in the Lavras Stream 

Watershed, based on the land use map, morphometric features in 1:10.000 scale, in 

physical-chemical and microbiological analyzes of the water. Through the information 

generated, data will be used for evaluation of water pollution in the watershed. The 

study area is in the municipality of Guarulhos, the second largest city in the state of 

Sao Paulo in number of inhabitants and, as has been growing at an astounding rate, 

it cannot plan this growth. As a result, there is irregular occupations and lack of 

action relating to its sanitary control in various parts of the city as well as the lack of 

collection system and wastewater treatment, leaving the population exposed to 

various contaminants, especially in remote areas of the major urban center that does 

not cease to have its importance for the city, especially in the historical and cultural 

aspects. The present study concludes that for the points analyzed further from the 

urban center it have found a better environmental quality and environmental fragility 

than the nearest points from the center, regardless of the geotechnical aspects. 

 

 

Key-words: Water Quality, Degraded Areas, Physical-Chemical Analyzes and 

Environmental Fragility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna, principalmente em seu âmbito urbano vem se 

desenvolvendo de forma desorganizada, muitas vezes com planejamentos não 

empregrado, à custa de níveis cada vez maiores de poluição. Como resultados 

desse cenário em desequilíbrio verificam-se impactos significativos, que 

comprometem a qualidade ambiental em todas as esferas de ocupação, 

notadamente nas grandes metrópoles. O Município de Guarulhos é considerado a 

segunda maior cidade do Estado de São Paulo, encontra-se em franca expansão 

urbana e não foge à regra de ter problemas de planejamento e de degradação 

ambiental que é induzida pelo seu desenvolvimento industrial, viário, aeroportuário, 

de serviços e por significativas obras civis, que ainda estão por acontecer 

(ANDRADE et al., 2008). 

Guarulhos possui uma vasta concentração de drenagens, principalmente na 

porção norte do município, que ainda precisam ser estudadas, criando assim a 

necessidade de conhecer, mapear e verificar a qualidade de suas bacias 

hidrográficas como um todo. Para que haja uma verificação de qualidade ambiental, 

é de extrema importância identificar o uso da terra em nível de detalhe, com o intuito 

de diagnosticar quais os problemas ambientais que se encontram no município que 

podem estar relacionados a problemas de antiga exploração de ouro sem 

planejamento e preocupações ou até mesmo problemas modernos ligados à 

expansão da mancha urbana guarulhense que vem ocupando e impactando 

diversas bacias hidrográficas do município, principalmente àquelas que se 

encontram na região norte.  

Toda a ação que modifique o estado natural de uma paisagem pode resultar, de 

acordo com as características locais aliadas à intensidade desta ação, numa 

grandeza de efeitos adversos (KLAIS et al., 2012). No caso dessa ação ser 

antrópica, para se compreender como os meios físico e biológico podem reagir, é 

necessário conhecer o grau de suporte desses meios às pressões. Há várias 

pesquisas que apresentam esse grau de suporte através de índices e/ou 

representações gráficas, utilizando-se do mapeamento de sensibilidade ambiental, 

de vulnerabilidade ambiental ou fragilidade ambiental. Entretanto, os termos 
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sensibilidade e vulnerabilidade, da mesma maneira que fragilidade e suscetibilidade, 

muitas vezes, são empregados como sinônimos (GRIGIO, 2003). 

Tendo em vista essa variedade de termos, optou-se para a presente pesquisa, o 

termo vulnerabilidade que é definido por Taglini (2003), como maior ou menor grau 

que o ambiente pode responder a uma ação antrópica qualquer. Assim, trabalhou-se 

com dois tipos de vulnerabilidades: a vulnerabilidade natural, que apresenta a 

predisposição do ambiente frente a fatores ambientais (GRIGIO, 2008); e a 

vulnerabilidade ambiental, que, segundo Tagliani (2003), é definida como qualquer 

suscetibilidade de um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso 

antrópico qualquer. 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras é uma das bacias da porção 

norte do município e é a área de estudo deste trabalho, contemplando uma série de 

alterações de seus parâmetros naturais, desde épocas de exploração colonial, 

sendo uma área de enorme importância para o município, já que foi um dos 

primeiros locais a ser explorado atrás de ouro, o que acabou alavancando a 

ocupação de Guarulhos. Vale lembrar que essa bacia também contém problemas 

atuais devido a ocupações urbanas desorganizadas, que modificam o 

comportamento hídrico e no escoamento superficial. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

2.1   Objetivo Geral 

 

A bacia hidrográfica é uma importante unidade natural onde é possível 

analisar todos os fatores da superfície terrestre. A área de estudo desse trabalho é a 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras (BHRL) e, portanto o presente trabalho 

tem como objetivo estudar e reconhecer os reflexos do Uso da terra e da fragilidade 

ambiental na qualidade da água e possível poluição hídrica da bacia do Ribeirão das 

Lavras. 

 

2.1.2   Objetivos Específicos 

 

 Como objetivos específicos deste trabalho destacam-se: 

 Consolidar e ampliar as informações pré-existentes referentes ao meio físico 

ambiental da BHRL; 

 Elaborar o mapa de uso da terra da BHRL; 

 Elaborar o mapa da vulnerabilidade natural e ambiental da BHRL; 

 Coletar e avaliar a qualidade das águas superficiais da área estudada a partir 

da comparação com valores padrão da legislação CONAMA 357/05 e 

utilizando enquadramento de acordo com Decreto Estadual 10.755; 

 Avaliar a fragilidade ambiental ao longo da BHRL; 

 Relacionar a qualidade da água com o uso da terra e a fragilidade ambiental. 
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2.2   Justificativa do Trabalho  

 

Há uma grande concentração de drenagens no município de Guarulhos, 

principalmente na sua porção norte, onde se encontra a área de estudo deste 

trabalho, mais especificamente a Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. Pode-

se observar na Fig. 01 a bacia em destaque dentro do município de Guarulhos que 

por sua vez encontra-se na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

 

Figura 01. Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras localizada no município de 

Guarulhos.  

  A necessidade de conhecer e verificar a qualidade dos seus corpos d'água é 

uma realidade. Também é importante ressaltar que conhecer o uso e a ocupação da 

terra com o intuito de diagnosticar os problemas ambientais existentes, com o auxílio 

de análise de dados é uma necessidade de um município que ainda encontra-se em 

expansão urbana e, portanto esse trabalho fará propostas relacionadas a esta 

temática.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1   Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento 

 

Os recursos hídricos devem ser estudados de forma ampla e integrada. 

Levando isso em consideração, a bacia hidrográfica é uma importante unidade 

natural onde se podem analisar todos os fatores da superfície terrestre, estudando e 

reconhecendo as interrelações de todos os elementos da paisagem e os processos 

atuantes dentro dessa bacia (BOTELHO, 1999). 

Ainda de acordo com Botelho, 1999, o autor simplifica a definição de bacia 

hidrográfica como uma área na superfície terrestre que é drenada por um rio 

principal e seus tributários, sendo o seu limite traçado pelos chamados divisores de 

água. 

As funções primárias de um curso d’água, várzea e bacia hidrográfica de 

maneira geral são a coleta, armazenamento e veiculação das vazões de cheias. 

Essas funções não podem ser relegadas a um plano secundário em favor de outros 

usos, sem a adoção de medidas compensatórias normalmente onerosas. 

Respeitada essa restrição, as várzeas têm a potencialidade de contribuir para a 

melhoria da qualidade da água, a manutenção de espaços abertos, a preservação 

de ecossistemas importantes e acomodação de redes de sistemas urbanos 

adequadamente planejados. A urbanização tem potencial para aumentar tanto o 

volume quanto as vazões do escoamento superficial direto. A influência da ocupação 

de novas áreas deve ser analisada no contexto da bacia hidrográfica na qual estão 

inseridas, de modo a se efetuarem os ajustes necessários para minimizar a criação 

de futuros problemas de inundações (ABREU, 2013). 

Tundisi (2003) considera que a bacia hidrográfica possui características 

importantíssimas que a torna uma unidade muito bem caracterizada onde permite 

uma interação multidisciplinar primordial para o estudo de diferentes formas de 

gerenciamento e planejamento. Com isso, a bacia ultrapassa as barreiras políticas e 

cria uma visão de unidade física participativa, tendo o estímulo e a interação da 

própria comunidade. Casseti (1994) diz que a caracterização da bacia hidrográfica 

define medidas gráficas e índices fisiográficos que podem ser estabelecidos através 
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de cartas topografias e da rede hidrográfica, onde o ponto de partida para extrair as 

informações fisiográficas é a individualização da bacia hidrográfica. 

 A gestão de uma bacia hidrográfica numa perspectiva integrada, como 

determina a legislação de recursos hídricos, é administrá-la de modo a evitar sua 

deterioração, conservando suas características desejáveis e aprimorando aquelas 

que necessitam de melhorias. A gestão ambiental dessa unidade de planejamento 

depende do entendimento de cada agente sobre seu papel, responsabilidades e 

atribuições e de adequados canais de comunicação com os demais agentes, para 

assim evitar ações mutuamente neutralizadoras, confrontos e desgastes (BERNAL, 

2012). 

 O poder de alteração ambiental causado pela água é potencializado sob 

intervenção humana, pois ao entrar em contato com solos e rochas, em especial as 

de baixa competência que não estão em seu estado de preservação natural, 

promove a erosão de suas margens, disponibilizando materiais geológicos que 

podem acelerar o processo natural de assoreamento dos corpos aquosos, 

comprometendo assim, todo o ecossistema fluvial e por sua vez, a bacia 

hidrográfica. Em áreas rurais, a modificação do uso da terra e alteração da faixa 

marginal tem também acelerado o processo de erosão, criando feições erosivas do 

tipo ravina, voçoroca e erosão linear ao longo do seu leito maior e excepcional, 

podendo assorear os diferentes corpos aquosos (SOBRINHO, 2013). 

 Segundo Christofoletti, 1980, os índices e parâmetros que contribuem para 

uma melhor análise e interpretação de uma bacia hidrográfica são: 

 Área da bacia: toda área medida, drenada em um plano horizontal 

relacionada a um sistema fluvial. 

Perímetro da bacia: é o comprimento da linha de contorno da bacia em 

planta (divisor de água). 

Comprimento da bacia: distância medida em linha reta entre a 

desembocadura (foz) ate um ponto que signifique metade do perímetro da bacia ou 

a distância entre a foz e o mais alto ponto situado ao longo do perímetro. 
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 Circularidade: a forma da bacia é a relação entre a área da bacia e a área do 

círculo do perímetro, pode ser representada na equação de circularidade como:  

 

 Onde: Ic = é o índice de circularidade; A = área da bacia considerada; Ac = 

área do círculo de perímetro igual ao da bacia considerada. 

 Extensão de canais: distância ao longo do curso da água, levando-se em 

consideração da nascente até a foz do canal principal e de seus tributários. 

 Densidade de drenagem: correlação do comprimento total dos canais com a 

área da bacia pode ser representada pela equação de densidade de drenagem, tal 

como:  

 

 Onde: Dd = é a densidade de drenagem; Lt = comprimento total dos canais;    

Ac = área da bacia. 

 Amplitude: é a diferença entre a altitude da desembocadura e a altitude do 

ponto mais alto situado em qualquer ponto da linha divisória da bacia. 

Declividade média da bacia: é a determinação da declividade média da 

bacia contribuinte dividida pela área da bacia.  

Declividade média do canal principal: é a média obtida pelo desnível 

máximo dividido pelo comprimento. 

Ordem: conhecida também como hierarquização de canais consiste em 

estabelecer a classificação de um determinado curso dentro de um conjunto total da 

bacia hidrográfica. Todos os cursos d'água sem tributários são de primeira ordem, 

inclusive os trechos da nascente do rio principal e dos afluentes. Os trechos de 

segunda ordem são estabelecidos pela confluência de dois canais de dois trechos 
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de primeira ordem, os trechos de terceira ordem são formados pela confluência de 

dois trechos de segunda ordem e assim sucessivamente como mostra a Fig. 02. 

 

Figura 02. Determinação de hierarquização de canais. Fonte: Christofoletti (1980). 

 

3.2   Poluição Hídrica 

 

De acordo com Freitas, Nunes e Rosa (2011), o desenvolvimento econômico 

de um país está relacionado com a gestão dos recursos hídricos, pois o mesmo é 

influenciado por uma série de atividades, sendo elas o abastecimento de água, 

geração de energia elétrica, produção de alimentos, lazer e extração de minerais. Os 

recursos hídricos em grandes concentrações urbanas brasileiras normalmente 

apresentam-se poluídos, dado a carga de efluentes (domésticos e industriais) que 

recebem, como também devido a enchentes urbanas, que contaminam 

principalmente os mananciais. Além do crescimento populacional acelerado (que 

leva ao adensamento demográfico) e do comprometimento da qualidade das águas 

dos rios, a diminuição da cobertura vegetal também representa um importantíssimo 

fator que conduz à escassez hídrica. O somatório desses fatores desencadeia, 

então, a redução relativa da disponibilidade hídrica, comprometendo o 

desenvolvimento regional ou, dependendo da relevância do recurso hídrico atingido, 

até mesmo o desenvolvimento nacional. 
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Ainda segundo Freitas, Nunes e Rosa, 2011, a urbanização progressiva 

acarreta modificações nas respostas hidrológicas líquidas e sólidas de bacias de 

drenagem, alterando as condições naturais de circulação de águas superficiais que 

irão influenciar os processos de erosão superficial. Com isso, o processo de 

urbanização, principalmente em áreas tropicais, poderá intensificar o volume de 

águas e de sedimentos que atingem os canais de drenagem e os logradouros 

públicos, deteriorando a qualidade ambiental. 

A poluição pode ser divida entre dois tipos, a difusa e a pontual. Quando o 

lançamento de efluentes ocorre em um curso d’água através de um único meio, isso 

é chamado de poluição pontual, já a poluição difusa ocorre quando a poluição não 

pode ser identificada, cobrindo uma área extensa, levando consigo uma infinidade 

de poluentes advindos de telhados, jardins e ruas para os cursos d’água (TOMAZ, 

2006). 

Os principais fatores que desencadeiam a poluição hídrica são os despejos 

de efluentes domésticos e industriais, que são considerados fontes de poluição 

pontual, e as fontes mais difíceis de visualizar e quantificar, como o escoamento 

urbano, agrícola, além da precipitação atmosférica que também pode ser considera 

como poluição difusa (TUNDISI, 1986). 

O controle da poluição difusa em áreas urbanas através das PMAs (Práticas 

de Melhor Administração) se faz através do conceito da carga de lavagem para deter 

o escoamento superficial urbano e para o controle de carga poluidora no corpo 

receptor. A explicação mais comum para carga de lavagem é a remoção inicial do 

material acumulado no período entre chuvas, seja do solo ou canalizações (EPUSP, 

2013). 

A poluição das cargas difusas é dividida basicamente entre duas categorias, a 

rural, onde as fontes são em sua maioria às atividades agrícolas, com poluentes 

advindos da aplicação de fertilizantes e pesticidas; e a urbana que está relacionada 

com o lançamento da drenagem urbana sobre o corpo receptor, contendo ou não 

PMAs (Práticas de Melhor Administração). (TOMAZ, 2006). 

Tomaz, 2006 relata cinco condições para caracterização da poluição difusa: 
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1. Lançamento da carga poluidora intermitente e que está relacionado com a 

precipitação; 

2. Os poluentes são transportados a partir de extensas áreas; 

3. As cargas poluidoras não podem ser monitoradas a partir do seu ponto de 

origem, mesmo porque não é possível identificar exatamente a sua origem; 

4. O controle da poluição de origem difusa, obrigatoriamente deve incluir ações 

sobre a área geradora da poluição ao invés de incluir, apenas, o controle do 

efluente quando do lançamento; 

5. É difícil o estabelecimento de padrões de qualidade para o lançamento do 

efluente, uma vez que a carga poluidora lançada varia de acordo com a 

intensidade e a duração do evento meteorológico, a extensão da área de 

produção naquele específico evento e com outros fatores, que tornam a 

correlação vazão x carga poluidora praticamente impossível de ser 

estabelecida. 

Ainda de acordo com Tomaz, 2006, existem três maneiras de controlar a 

poluição difusa, a primeira é prevenir a entrada de poluentes no runoff, ou seja, 

reduzir tráfico de veículos, não jogar lixo na rua, não jogar óleos e graxas nas ruas, 

reduzir a população de cães e gatos ou fazer a limpeza pública de maneira eficiente. 

A segunda é aumentar as áreas permeáveis, ou seja, melhor planejamento para 

infiltração de águas pluviais. A terceira é tratar o runoff através das PMAs, o objetivo 

nesse caso é controlar a poluição difusa antes que a mesma chegue aos cursos 

d’água. 

Já em relação à poluição industrial, há diversos meios de controle da poluição 

gerada na produção dependendo da linha industrial dos processos em questão, tais 

como estações de tratamento e filtros de ar. Por este motivo a conscientização das 

pessoas envolvidas no meio industrial para os benefícios a longo prazo para 

possíveis modificações nos processos para geração menor de resíduo sem queda 

de produção e quebra do paradigma industrial que desenvolvimento tecnológico e 

econômico estão ligados ao ato de gerar resíduos, pois onde há muitos resíduos, há 

muito produto (SANTOS, 2005). 
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Em março de 2003, o Centro de Proteção da Bacia (CPB), baseado em 225 

pesquisas feitas nos Estados Unidos chegou às seguintes conclusões:  

- Os problemas da qualidade da água dos rios começam a partir de área 

urbana impermeabilizada maior que 10%. 

- De 10% a 25% há um declínio severo dos indicadores de qualidade dos rios. 

- A partir da impermeabilização maior que 25% há uma degradação total do 

ambiente aquático. 

Tomaz (2006) ainda diz que as mudanças físicas nas bacias produzem 

impactos que devem ser examinados com cuidado, geralmente os impactos para 

áreas impermeabilizadas inferiores a 10% são menores e, para áreas de 10% a 25% 

são preocupantes e para acima de 25% os impactos são mais notáveis e prejudiciais 

ao meio ambiente. Os principais impactos físicos são a dificuldade em medir o 

habitat, mudanças na geometria dos rios, aumento da temperatura e alteração na 

rede de canais. Os impactos biológicos devido à impermeabilização estão 

relacionados com fatores tais como mata ripariana, floresta natural, plantações e 

chuvas ácidas. O foco desses impactos são os insetos, peixes, anfíbios e mexilhões 

da água doce e nas várzeas.  

A dificuldade em se estabelecer indicadores que possam caracterizar o 

estado trófico dos ecossistemas aquáticos e que sejam usados por toda a 

comunidade científica ainda é alta, os mais utilizados são o Índice da Integridade 

Biótica (IBI) que leva em consideração a comunidade de peixes, o Índice EPT que é 

a soma de números de famílias de certas ordens de insetos sensíveis à poluição tais 

como Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, sendo essas ordens utilizadas para 

nomear o índice. Há também o Bêntico Índice da Integridade Biótica (B-IBI) que leva 

em consideração toda a comunidade de insetos aquáticos (ESTEVES, 1998). 

Outro fator natural que deve ser levado em consideração como meio natural 

de controle de poluentes é o material sedimentado em corpos d’água, já que serve 

como depósito poluentes, tais como poeira e solos de diversas granulometrias e 

quando em quantidades excessivas de material depositado, pode ser considerado 
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como fonte de poluição dentro do ambiente aquático, já que atingem organismos 

bentônicos e nectônicos (GIESY e HOKE, 1989). 

Órgãos legisladores, o meio acadêmico e de pesquisas adotam uma série de 

parâmetros que por sua vez são agrupados em variáveis físicas, químicas e 

biológicas para a medição da poluição hídrica de forma científica que serão descritas 

a seguir. 

 

3.2.1   Variáveis Físicas 

 

Sperling (1996) afirma que a caracterização física de qualidade das águas é 

realizada com base na medição das propriedades físicas com significado sanitário e 

ambiental relevantes, e cuja interpretação dos resultados permita aos gestores, 

públicos ou privados, desenvolverem ações que assegurem às atuais e futuras 

gerações os múltiplos usos estabelecidos para o corpo hídrico. Dentre as variáveis, 

destacam-se: cor, turbidez, teor de sólidos e temperatura. Segue abaixo uma série 

de importantes variáveis físicas. 

 

3.2.1.1   Cor 

 

CETESB (2008) diz que a cor de uma amostra de água está associada ao 

grau de redução de intensidade que a luz sofre ao atravessá-la, devido à presença 

de sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal orgânico e 

inorgânico. É importante ressaltar que a coloração realizada na rede de 

monitoramento, consiste basicamente na observação visual do técnico de coleta no 

instante da amostragem. 

 

3.2.1.2   Transparência 
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Ainda de acordo com CETESB, 2008, essa variável pode ser medida 

facilmente no campo utilizando-se o disco de Secchi, um disco circular branco ou 

com setores branco e preto e um cabo graduado, que é mergulhado na água até a 

profundidade em que não seja mais possível visualizar o disco. Essa profundidade a 

qual o disco desaparece, e logo reaparece, é a profundidade de transparência. A 

partir da medida do disco de Secchi, é possível estimar a profundidade da zona 

fótica, ou seja, mede a profundidade de penetração vertical da luz solar na coluna 

d’água. Na zona fótica ocorre a fotossíntese, indicando o nível da atividade biológica 

de lagos ou reservatórios. 

 

3.2.1.3   Turbidez (TU) 

 

A turbidez corresponde ao grau de atenuação da intensidade que um feixe de 

luz sofre ao atravessar uma amostra de água, devido à presença de sólidos em 

suspensão (areia, silte, argila, algas, bactérias, plâncton, etc.) (ESTEVES, 1998). 

Essa atenuação dá-se por absorção e espalhamento, pois, as partículas que 

provocam turbidez nas águas são maiores que o cumprimento de onda da luz 

branca. Alterações do grau de turbidez das águas podem ser atribuídas à erosão do 

solo, decorrente, muitas vezes, de intervenções em áreas ambientalmente 

protegidas, acentuadamente das ocupações em áreas de preservação permanente 

de curso d’água, devido, sobretudo à exposição do solo às intempéries; à execução 

de obras de movimentação de terra; aos despejos domésticos; aos despejos 

industriais; à presença de matéria orgânica em decomposição; à presença de 

microrganismos e de gases dissolvidos. 

Tomaz (2006) afirma que a turbidez é o conceito utilizado para medir 

amostras de água contendo sólidos suspensos na água e que reduzem a 

habilidade da luz penetrar na água, podendo causar impactos na biota 

aquática. 

Segundo Piveli e Kato (2005) a erosão das margens dos rios em estações 

chuvosas é um exemplo de fenômeno que resulta em aumento da turbidez das 
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águas e que exige manobras operacionais, como alterações das dosagens de 

coagulantes e auxiliares de coagulação em sistemas de tratamento de água. Ainda, 

segundo esses mesmos autores, a erosão pode decorrer do mau uso do solo em 

que se impede a fixação da vegetação. 

Pode-se atribuir, em alguns casos, às condições naturais, a turbidez gerada 

por areia (partículas de rochas em geral), argila, silte, algas e outros 

microrganismos; e às ações antrópicas as alterações de turbidez provocadas pelo 

lançamento de esgotos domésticos e despejos industriais; à presença de 

microrganismos e de partículas de solo (SPERLING, 1996). 

A turbidez associada às condições naturais não traz inconvenientes sanitários 

diretos ao recurso hídrico, porém, para água potável, além de esteticamente 

desagradável, os sólidos em suspensão podem abrigar microrganismos 

patogênicos, reduzindo a eficiência da desinfecção; e a turbidez oriunda das ações 

antrópicas pode estar relacionada à presença de compostos tóxicos e organismos 

patogênicos; independentemente da sua origem, a turbidez pode reduzir a 

penetração da luz e, consequentemente, prejudicar a fotossíntese (SPERLING, 

1996). 

 

3.2.1.4   Série de Sólidos 

 

CETESB (2008) cita que em saneamento, sólidos nas águas correspondem a 

toda matéria que permanece como resíduo, após evaporação, secagem ou 

calcinação da amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo 

fixado. Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação e filtração são as 

que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, em 

suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). 

Segundo Tomaz (2006), sedimentos são poluentes de importância no que diz 

respeito às águas pluviais; os seus impactos na biota aquática estão bem 

documentados e por este motivo, foi possível estuda-los e criar uma divisão que a 

comunidade científica aceita como correta, sendo divididos em dois tipos de fonte, 
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os sedimentos em suspensão e os sedimentos em deposição, medidos através dos 

sólidos totais em suspensão, sólido dissolvido total e turbidez. Já Sólidos totais em 

suspensão são os sólidos carregados pelas águas pluviais que normalmente são 

retidos através de filtros de porosidade de 1,2 µm de diâmetro, servem para estimar 

e medir a carga de sedimentos orgânicos e não orgânicos transportados. E Sólido 

Dissolvido Total é basicamente utilizado na indicação de potabilidade da água, 

pouco usado em águas pluviais, mede os sólidos e minerais dissolvidos. 

 

3.2.1.5   Temperatura 

 

A temperatura tem significado sanitário e ambiental importante nas ações de 

controle da qualidade das águas, uma vez que, quanto ao aspecto biológico, os 

organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, 

temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida em gradientes 

térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo. O 

efeito ambiental da diminuição da dissolução dos gases na água devido ao aumento 

da temperatura é observado pela redução da concentração de oxigênio dissolvido 

em corpos d’água medida em dias quentes (CETESB, 2008). 

Segundo Branco (1986), há concentração de oxigênio na água, a 30ºC, é 

aproximadamente a metade da que pode existir, à pressão normal, a 0ºC. Variações 

de temperatura é parte do regime climático normal e, corpos de água naturais 

apresentam variações sazonais e diurnas, bem como, estratificação vertical. A 

temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação 

do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade (CETESB, 2008). O lançamento 

de despejos líquidos industriais em cursos d’água, oriundo de processos industriais 

desenvolvidos em meio aquecido, tais como: usinas de produção de açúcar e álcool, 

têxteis associadas ao tingimento de tecidos, produção de substâncias químicas 

diversas, dentre outras; altera a temperatura do curso hídrico receptor. 

Outras propriedades da água, tais como, a viscosidade, a tensão superficial, a 

compressibilidade, o calor específico, a constante de ionização e o calor latente de 
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vaporização diminuem à medida que a temperatura aumenta, de 0ºC a 30ºC, por 

outro lado, na mesma condição (aumento de temperatura), a condutividade térmica 

e a pressão de vapor aumentam. 

 

3.2.2   Variáveis Químicas 

 

Semelhante à caracterização das variáveis físicas, a caracterização das 

variáveis químicas de qualidade das águas é realizada com base na medição das 

propriedades químicas com significado sanitário e ambiental relevantes, e cuja 

interpretação dos resultados permita aos gestores, públicos ou privados, 

desenvolverem ações que assegurem às atuais e futuras gerações os múltiplos usos 

estabelecidos para o corpo hídrico (SPERLING, 1996). 

As variáveis químicas de qualidade das águas permitem: classificar a água 

por seu conteúdo mineral através dos íons presentes; determinar o grau de 

contaminação e identificar a origem dos principais poluentes; caracterizar picos de 

concentração de poluentes tóxicos e as possíveis fontes geradoras; e avaliar o 

equilíbrio bioquímico necessário à manutenção da vida aquática (MACÊDO, 2007). 

As aplicações das variáveis químicas nos estudos de fenômenos que ocorrem 

nos ecossistemas aquáticos e de caracterização e controle de qualidade de águas 

para abastecimento público e residuárias, assim como as aplicações das variáveis 

físicas citadas por Piveli e Kato (2005), tornam, também, as características químicas 

indispensáveis à maioria dos trabalhos envolvendo qualidade das águas. 

As variáveis químicas abrangem um vasto leque de possibilidades, já que 

diversos componentes químicos podem ser adotados como parâmetros para uma 

amostragem.   

 

3.2.2.1   Condutividade (CE) 
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A condutividade é a expressão numérica da capacidade da água conduzir a 

corrente elétrica; depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a 

quantidade de sais existentes na coluna d’água representando, portanto, uma 

medida indireta da concentração de poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 μS 

cm-1 podem indicar ambientes impactados. (TOMAZ, 2006). 

 

3.2.2.2   Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade, 

sendo que a taxa de reaeração superficial em uma cascata (queda d’água) é maior 

que a de um rio de velocidade normal, que por sua vez apresenta taxa superior a de 

uma represa, com a velocidade normalmente bastante baixa (CETESB, 2008). 

Além da dissolução do oxigênio atmosférico na água, outra origem natural é a 

produção de oxigênio pelos organismos fotossintéticos. Segundo Branco (1986), ao 

enfatizar a importância do processo fotossintético no fornecimento de oxigênio, 

preponderantemente, ao meio aquoso, relatou que no ambiente aquático são os 

vegetais submersos, especialmente as algas, os principais responsáveis pela 

oxigenação da massa líquida, fornecendo o elemento necessário a todas as 

oxidações biológicas ou bioquímicas que nela se verificam. Com efeito, a simples 

aeração através da superfície, nem sempre é suficiente para a oxidação da matéria 

orgânica e respiração dos organismos aquáticos, principalmente nas águas paradas 

e enriquecidas por despejos orgânicos e minerais. Os vegetais subaquáticos 

desempenham, pois, nesse sentido, um papel de “agente depurador das águas”, 

sendo os principais responsáveis pelo fornecimento do oxigênio necessário à 

autodepuração dos corpos d’água poluídos por despejos orgânicos. 

Segundo Piveli e Kato (2005), águas poluídas são aquelas que apresentam 

baixa concentração de oxigênio dissolvido decorrente do consumo na decomposição 

de compostos orgânicos, enquanto que as águas limpas apresentam concentrações 

de oxigênio dissolvido elevadas. 
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3.2.2.3   Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

Tomaz (2006) afirma que a DBO traduz indiretamente a quantidade de 

matéria orgânica presente no corpo da água, medida em miligrama por litro. 

Representa o consumo de oxigênio no processo de oxidação da matéria orgânica. 

Já a CETESB (2008) cita a DBO em seu formato DBO5,20 que pode ser 

traduzida como a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica 

por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. A DBO5,20 

é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um 

determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um 

período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é 

frequentemente usado e referido como DBO5,20. 

 

3.2.2.4   Fósforo Total (PT) 

 

Segundo CETESB (2008), o fósforo aparece em águas naturais devidos 

principalmente às descargas de esgotos sanitários. Nestes, os detergentes 

superfosfatados empregados em larga escala domesticamente constituem a 

principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, 

pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e 

laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em 

áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo 

em águas naturais. O fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas 

diferentes. Os fosfatos orgânicos são a forma em que o fósforo compõe moléculas 

orgânicas, como a de um detergente, por exemplo. Os ortofosfatos são 

representados pelos radicais, que se combinam com cátions formando sais 

inorgânicos nas águas e os polifosfatos, ou fosfatos condensados, polímeros de 

ortofosfatos. Esta terceira forma não é muito importante nos estudos de controle de 

qualidade das águas, porque sofre hidrólise, convertendo-se rapidamente em 

ortofosfatos nas águas naturais. 
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Branco (1986), afirma que o fósforo é um importante componente da 

substância viva, especialmente das nucleoproteínas (essenciais para as funções 

reprodutivas das células) além de estar ligado ao metabolismo respiratório e 

fotossintético, constituindo-se fator limitante à vida dos organismos aquáticos e de 

importância fundamental no controle ecológico das algas. 

 

3.2.2.5   Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O pH influencia diretamente no equilíbrio químico dos ecossistemas aquáticos 

devido aos efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies e, indiretamente, ao 

alterar as condições do meio analisado, seja, ora pela precipitação de metais 

pesados ou outras substâncias tóxicas insolúveis em determinadas faixas de pH (< 7 

ácido e > 7 básico), ora pela solubilização de outras substâncias, como por exemplo, 

alguns nutrientes solúveis em outras faixas de pH, ou pela dissolução de gases 

(BRANCO, 1986). 

 

3.2.3   Variáveis Microbiológicas 

 

A caracterização microbiológica de qualidade das águas é de suma 

importância para o saneamento básico, assim como as variáveis físicas e as 

variáveis químicas, tanto para a avaliação do desempenho dos sistemas de 

tratamento de esgotos, interpretação dos processos de autodepuração dos cursos 

d'água e identificação de fontes poluidoras com características biológicas, uma vez 

que nesses processos os microrganismos são os responsáveis pela conversão da 

matéria orgânica em matéria inorgânica, quanto na obtenção da eficiência dos 

sistemas de tratamento de água e na verificação da integridade do sistema de 

distribuição (reservatório e rede), cuja presença de coliformes pode indicar 

contaminação fecal e potencial de contaminação por agentes patogênicos. Então é 

possível afirmar que a função fundamental das variáveis microbiológicas é a 
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determinação da potencialidade de uma água transmitir doenças através dos seus 

diversos usos (potabilidade, balneabilidade, esporte, lazer, etc.), o que pode ser 

obtida de forma indireta usando-se organismos indicadores de contaminação fecal, 

principalmente aqueles pertencentes ao grupo coliformes (SPERLING, 1996). 

 

3.2.3.1   Coliformes Termotolerantes 

 

CETESB (2008) afirma que os coliformes termotolerantes são as bactérias do 

grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de contaminação fecal. 

O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui os gêneros 

Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. As bactérias coliformes 

termotolerantes reproduzem-se ativamente a 44,5ºC e são capazes de fermentar 

carboidratos. O uso das bactérias coliformes termotolerantes para indicar poluição 

sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme “total”, porque 

as bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

A bactéria Escherichia coli tem destacada importância no grupo dos 

coliformes termotolerantes. Esse microorganismo está presente nos esgotos brutos, 

nos efluentes líquidos tratados e nas águas naturais contaminadas por dejetos 

humanos, atividades agropecuárias e por animais. O emprego da bactéria 

Escherichia coli como indicador de qualidade mostrasse extremamente interessante, 

pois, o resultado analítico obtido corresponde à contaminação exclusivamente fecal, 

o que não prevalece com as determinações de coliformes totais e de coliformes 

termotolerantes (SPERLING, 1996). 

  

3.3   Degradação Ambiental 

 

A degradação de uma certa área ocorre se a vegetação nativa e a fauna 

forem destruídas, removidas ou substituídas; a camada fértil do solo for perdida, 
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removida ou enterrada; e a qualidade e regime de vazão do sistema hídrico for 

alterado (WILLIANS et. al., 1990). Ou seja, a degradação ambiental ocorre quando 

há perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas do solo. 

Já Dias e Griffith (1998) relacionaram a degradação do solo e as áreas 

degradadas aos determinados fatores: desmatamento ou remoção da vegetação 

natural para usos agrícolas, florestas comerciais, construção de vias de acesso, 

urbanização; superpastejo da vegetação; exploração intensa da vegetação para fins 

domésticos, exposição do solo a agentes erosivos e atividades industriais ou 

bioindustriais. 

Maschio et al. (2003) utilizaram uma sequência gradativa e crescente para 

viabilizar um conceito para degradação, onde a perturbação ocorre quando o 

desgaste é parcial e reversível; a descaracterização acontece quando o desgaste é 

total e reversível; na depauperação, o desgaste é parcial e irreversível e na 

degradação o desgaste é total e irreversível, ocorrendo a destruição do ecossistema. 

No meio urbano, a área ambiental e o conceito de degradação estão 

associados à perda da função urbana e das formas de uso do solo existentes nas 

áreas consideradas em relação às condições preexistentes e às previstas em 

diretrizes do planejamento (BITAR, 1997). 

Sánchez (2008) define degradação ambiental ou dano ambiental como 

qualquer alteração que caracterize o meio como diferente em relação às 

características iniciais do meio ambiente, portanto um impacto ambiental. Ainda de 

acordo com esse autor, o agente causador da degradação ambiental é sempre o ser 

humano, pois o mesmo considera que os processos naturais não degradam 

ambientes, apenas causam mudanças. Da mesma forma que a poluição também se 

manifesta a partir de um determinado patamar, a degradação ambiental pode atingir 

diferentes níveis de intensidade. A recuperação de uma área degradada pode ser 

espontânea ou exigir intervenções mais severas para retirada ou redução da fonte 

de perturbação. 
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3.4   Fragilidade Ambiental 

 

Estudos de fragilidades ambientais têm como fundamentação básica a 

utilização de indicadores da qualidade ambiental que podem ser espacializados, e 

assim, permitindo a avaliação de diferentes possibilidades locacionais de 

empreendimentos para buscar as opções de menor fragilidade (menor impacto), 

minimizando dessa forma os efeitos negativos desses empreendimentos (SILVEIRA 

e CRUZ, 2005). 

Normalmente o termo fragilidade relaciona-se à suscetibilidade de algo sofrer 

intervenções, ou de ser alterado. Ao se tratar de meio físico, a ligação está com os 

fatores de desequilíbrio, tanto de ordem natural (alto grau de declividade, alto grau 

de erodibilidade, variações climáticas) quanto de ordem social (uso indevido das 

terras, intervenções em regimes fluviais, técnicas impróprias de cultivo, entre outros) 

(FILHO, 2006). 

O modelo de fragilidade ambiental é um modelo espacialmente distribuído, 

desenvolvido com o uso das ferramentas de geoprocessamento, com a elaboração 

de mapas básicos e temáticos, que combinados e classificados com relação à maior 

ou menor potencialidade de gerar ou sofrer impactos, dando origem a mapas de 

fragilidades ambientais (FEPAM, 2004). 

De acordo com Silveira e Cruz (2005), estudos de fragilidades ambientais 

para uso em planejamento de empreendimentos potencialmente impactantes, usam 

a qualidade da água como um dos indicadores da fragilidade do ambiente. A 

qualidade das águas, como indicador de qualidade ambiental, é um dos fatores que 

influencia a disponibilidade hídrica, uma vez que nem todos os tipos de uso podem 

ser exercidos com águas poluídas ou contaminadas. 

O mapeamento da fragilidade do ambiente constitui-se numa importante 

ferramenta que auxilia no ordenamento adequado do meio ambiente, indicando 

áreas mais e menos favoráveis à sua ocupação permitindo avaliar as 

potencialidades do meio ambiente de forma integrada, compatibilizando suas 

características naturais com suas restrições (KAWAKUBO et al., 2005). 
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Segundo Ross (1994), fragilidade potencial é a vulnerabilidade natural do 

ambiente e a fragilidade ambiental, a vulnerabilidade natural associada aos graus de 

proteção que os diferentes tipos de uso e cobertura vegetal exercem. 

Vale lembrar que a Geomorfologia está na interface litosfera-atmosfera-

hidrosfera-biosfera e por essa razão, tem importante papel a desempenhar em 

estudos ambientais, com aplicações em Planejamento Ambiental, Planejamento 

Regional, Planos Diretores Municipais, bem como Estudos de Impactos Ambientais. 

Suas pesquisas, portanto, são amplamente aplicáveis em diferentes atividades, com 

o nível de aprofundamento dos estudos decorrendo do objetivo dos mesmos (ROSS, 

1992). 

Franco (2012) ressalta alguns fatores em especial, a resistência dos solos aos 

processos erosivos é consequência de suas características, tais como textura, 

estrutura, porosidade, permeabilidade, consistência e profundidade. Elas definem a 

maior ou menor susceptibilidade do solo aos processos erosivos, o que justifica a 

importância desta variável para estabelecer a fragilidade do ambiente. 

A metodologia para avaliação da fragilidade empírica proposta inicialmente 

por Ross (1994) e atualizada posteriormente (MASSA e ROSS, 2012) fundamenta-

se no princípio de que a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre seus 

componentes e utilizam informações do relevo, solo, geologia, clima, uso da terra, 

cobertura vegetal, possibilitando a análise das fragilidades potencial e ambiental. 

A hierarquização para definição das classes de fragilidade pode ser 

desenvolvida através da sobreposição dos mapas temáticos e dos valores 

individuais obtidos para cada fator de importância, conforme Equação 01 (Silveira et 

al., 2014). 

                                           (Eq.01) 

 Onde:  

FP = fragilidade potencial;  

D = declividade;  
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S = solo 

PV = pluviosidade;  

GEO = geologia;  

GEOM = geomorfologia;  

MH = malha hídrica. 

A fragilidade ambiental ainda pode ser desenvolvida através dos resultados 

obtidos para fragilidade potencial caso haja o conhecimento dos dados de Índice de 

Qualidade das Águas (IQA), sendo também incorporados os parâmetros de Uso da 

terra (US), conforme Equação 02 (Silveira et al., 2014). 

                                                                              (Eq.02) 

Onde:  

FA = fragilidade potencial;  

US = uso do solo;  

IQA = índice de qualidade de água.  

As Tabelas 01 a 08 ilustram os níveis hierárquicos utilizados por Ross (1994) 

na avaliação das fragilidades potencial e ambiental com os dados usados como 

padrão para os parâmetros utilizados nas equações 01 e 02. 

Tabela 01 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação de fragilidades potencial e 

ambiental para faixas de pluviosidade média anual ocorrente em bacias. 

Características Pluviométricas Peso Classificação 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do ano, 

com volumes anuais não muito superiores a 1000 mm / ano 
1 Muito Baixa 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do ano, 

com volumes anuais não muito superiores a 2000 mm / ano 
2 Baixa 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 

períodos secos entre 2 e 3 meses no inverno, e no verão com 

maiores intensidades de dezembro a março 

3 Média 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 

período seco entre 3 e 6 meses, alta concentração das chuvas no 
4 Forte 
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verão entre novembro e abril, quando ocorrem de 70 a 80% do 

total das chuvas. 

Situação pluviométrica com distribuição regular ou não, ao longo 

do ano, com grandes volumes anuais ultrapassando 2500 mm / 

ano; ou ainda, comportamentos pluviométricos irregulares ao 

longo do ano, com episódios de alta intensidade e volumes 

anuais baixos geralmente abaixo de 900 mm / ano (semi árido) 

5 Muito Forte 

Fonte: Massa e Ross (2012). 

Tabela 02 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação de fragilidades potencial e 

ambiental para as classes de declividade ocorrentes em bacias. 

Classe de Declividade (%) Pesos Classificação 
Até 6 1 Muito Fraca 

De 6 a 12 2 Fraca 

De 12 a 20 3 Média 

De 20 a 30 4 Alta 

Acima de 30 5 Muito Forte 

Fonte: Spörl (2001). 

Tabela 03 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação de fragilidades potencial e 

ambiental para os tipos de solos ocorrentes em bacias. 

Solos Pesos Classificação 

Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho escuro e 

Vermelho Amarelo (textura argilosa) 
1 

 

Muito Baixa 

Latossolo Amarelo e Vermelho Amarelo (textura 

média / argilosa) 
2 

 

Baixa 

Latossolo Vermelho Amarelo, Terra Roxa, Terra  

Bruna, Podzólico Vermelho Amarelo (textura 

média / argilosa) 

 

3 

 

Média 

Podzólico Vermelho Amarelo (textura média / 

arenosa), Cambissolos 
4 Forte 

Podzolizados com cascalho, Litólicos e Areias 

Quartzosas 
5 Muito Forte 

Fonte: Ross (1994). 
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Tabela 04 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação de fragilidades potencial e 

ambiental em relação à geomorfologia de bacias. 

Caracterização Geomorfológica Pesos Classificação 
Planícies 1 Muito Baixa 

Depressão Intramontanas com Serras 3 Média 

Serras Marginais 4 Alta 

Serras Marginais e Escarpas 5 Muito Alta 

Fonte: Fonte: Silveira et al., 2014. 

 

Tabela 05 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação de fragilidades potencial e 

ambiental em relação à geologia de bacias. 

Litotipos Pesos 
Charnockito 0,5 

Gnaisse, Migmatito, Ortognaise 0,7 

Anatexito, Migmatito, Ortognaisse 0,8 

Dacito, Rioloito, Tonalito, Trondhjemito 1,0 

Anfibolito, Metabasalto, Metapelito, Metatufo, Mármore, Rocha 

Metassedimentar Química 

1,1 

Diamicitito 1,4 

Folhelho, Grauvaca, Rocha Metavulcânica Félsica 1,8 

Sedimento Detrito-Laterítico 1,8 

Fonte: Crepani et al., 2001. 

 

Tabela 06 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação de fragilidades potencial e 

ambiental em relação à distância do centro dos rios principais e secundários e suas 

zonas de exposição. 

Rios Distância do Centro (m) Peso Classificação 

 200 3 Média 

Grupo 1 400 2 Baixa 

 800 1 Muito Baixa 

 100 3 Média 

Grupo 2 200 2 Baixa 

 300 1 Muito Baixa 

Fonte: Adaptado de Harum et al., (2008). Grupo 1 – rios principais; Grupo 2 – rios 

secundários. 
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Tabela 07 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação da fragilidade ambiental 

referentes a cobertura vegetal. 

Classes de Uso da terra Fragilidade Grau de 
Proteção 

Florestas, Matas naturais, florestas cultivadas com 

biodiversidade 
1 Muito Alta 

Formações arbustivas naturais com extrato herbáceo denso, 

formações arbustivas densas (mata secundária, Cerrado denso, 

Capoeira densa). Mata Homogênea de Pinus densa, Pastagens 

Cultivadas com baixo pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo 

como o cacau. 

2 Alta 

Cultivo de ciclo longo em curvas de nível / terraceamento como 

café, laranja com forrageiras entre ruas, pastagens com baixo 

pisoteio, silvicultura de eucaliptos com sub-bosque de nativas. 

3 Média 

Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café, pimenta do 

reino, laranja com solo exposto entre ruas), culturas de ciclo 

curto (arroz, trigo, feijão, soja, milho, algodão com cultivo em 

curvas de nível / terraceamento. 

4 Baixa 

Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por 

arado / gradeação, solo exposto ao longo de caminhos e 

estradas, terraplanagens, culturas de ciclo curto sem práticas 

conservacionistas. 

5 
Muito Baixa à 

Nula 

Fonte: Ross (1994). 

Tabela 08 - Níveis hierárquicos utilizados na avaliação da fragilidade ambiental 

referentes ao Índice de Qualidade de Água. 

Categoria Ponderação Pesos Classificação 
Ótima 79 < IQA ≤ 100 1 Muito Baixa 

Boa 51 < IQA ≤ 79 2 Baixa 

Regular 36 < IQA ≤ 51 3 Média 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 4 Alta 

Péssima IQA ≤ 19 5 Muito Alta 

Fonte: Adaptado de CETESB (2004). 

        

3.5   Vulnerabilidade Ambiental 

 

Moser (1998), afirma que a vulnerabilidade pode ser definida como uma 

situação que causa estresse que geralmente envolvem elementos de exposição, 

incapacidade de reação e dificuldade de adaptação deste estresse. Porém Eakin e 
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Luers (2006), apontam que a vulnerabilidade não é um produto de uma ação, e sim, 

um estado ou condição que o sistema se encontra momentaneamente. 

Segundo Costa et al. (2007), os estudos sobre vulnerabilidade são 

importantes no sentido de estabelecer áreas e sistemas que são mais suscetívei à 

riscos e perigos, com o príncipio de analisar e avaliar as pressões e relações 

existentes, de tal maneira que seja possível entender como estas afetam a 

resiliência do objeto de estudo. 

A vulnerabilidade no que diz respeito a geografia era somente relacionada 

aos grandes desastres naturais e a avaliação de risco, mas preocupações recentes 

incluem este termo em ocasiões onde populações se encontram em situações de 

risco, tais como enchentes, deslizamentos, secas e fatores ambientais e culturais 

que acabam expondo as populações a fatores estressores (MARANDOLA e 

HOGAN, 2005). 

Alves (2006), diz que a vulnerabilidade ambiental discute situações de 

degradação ambiental que trazem risco ao meio, podendo ser ocasionadas por 

fatores humanos e naturais. Já Williams e Kaputska (2000), concluem que a 

vulnerabilidade ambiental pode ser compreendida como o potencial que um sistema 

ecológico possui para modular suas respostas em relação a fatores estressores ao 

longo do tempo e espaço, sendo rotulada por características ecossistêmicas que 

podem incluir muitos níveis de organização, como o solo, a biorregião, uma espécie 

ou até mesmo um organismo. 

 

3.6   Geoprocessamento e bacias hidrográficas 

 

Para Câmara e Medeiros (2009), o geoprocessamento é a utilização de 

técnicas matemáticas e computacionais para tratar informação geográfica, 

influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de recursos 

naturais, transportes, comunicações, energia e até mesmo planejamento urbano e 

regional. Os autores ainda mencionam que os sistemas de informações geográficas 

(SIGs), considerados ferramentas computacionais de geoprocessamento, permitem 

realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e criar bancos de 
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dados georreferenciados, possibilitando ainda a produção de documentos 

cartográficos. O banco de dados geográficos é o repositório de dados do SIG, sendo 

que este é responsável pelo armazenamento e recuperação de atributos espaciais e 

não-espaciais. Os SIGs armazenam a geometria e os atributos dos dados que estão 

georreferenciados - localizados na superfície terrestre e representados numa 

projeção cartográfica. Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal 

característica a diversidade de fontes geradoras e de formatos apresentados. 

Christofoletti (1999) define Sistema de Informações Geográficas (SIG) como 

um conjunto integrado de programas especificamente elaborados para serem 

utilizados com dados geográficos, executando tarefas que incluem entrada, 

armazenamento e recuperação dos produtos resultados do manejo dos dados. 

Vettorazzi (2006) coloca que sistemas de Informações Geográficas são 

ferramentas adequadas à análise ambiental, por possuírem características que 

comportam a espacialização da análise. O autor comenta ainda sobre o impulso 

dado, nas últimas décadas, na análise ambiental em consequência do 

desenvolvimento dos SIGs, dentre as quais grandes benefícios nas atividades de 

zoneamentos, mapeamentos de risco, de vulnerabilidade, de sensibilidade e de 

impactos ambientais. Diante da potencialidade de uso de SIG, sua aplicação pode 

ser realizada na análise de risco e prevenção de incêndios florestais, planejamento 

de uso da terra, seleção de áreas apropriadas à construção de barragens, manejo 

florestal, seleção de áreas prioritárias à conservação, gerenciamento de recursos 

hídricos, planejamento de áreas verdes urbanas, mapeamento de áreas potenciais 

quanto à desertificação, zoneamentos agrícolas, determinação de áreas prioritárias 

ao controle de doenças, gerenciamento de pesqueiros, estudos faunísticos e 

avaliação de habitats. 

Em nosso país, o geoprocessamento começou a ser utilizado de maneira 

efetiva no início de 1982, através de softwares nacionais, um dos softwares de maior 

destaque desta época foi o SITM/SGI criado pelo INPE. Atualmente há diversos 

softwares gratuitos e proprietários para processar dados geográficos. Entre os 

softwares proprietários o ArcGis da empresa Environmental Systems Research 

Institute (ESRI) possibilita inúmeras funcionalidades de análises (CÂMARA; 

MEDEIROS, op cit). 
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O ArcGis é um conjunto de softwares que funciona em computadores padrão 

e são usados para criar, importar, editar, buscar, mapear, analisar e publicar 

informações geográficas possibilitando seu uso para diversas situações 

(LILLESAND; KIEFER, 1994). 

Em relação às pesquisas sobre análise de bacias hidrográficas a 

disponibilidade de dados de sensoriamento remoto gratuitos, somado com a 

facilidade de utilizar softwares específicos vem aumentando cada vez mais o 

número de pesquisas e publicações (MASCHIO et al, 2003). 

 

3.7   Uso da terra 

 

Segundo o IBGE (2006), no Brasil, os primeiros trabalhos sobre uso da terra 

se iniciaram no final da década de 1930 do século passado e perduraram até os 

anos de 1940, quando predominaram estudos sobre a colonização e as viagens de 

reconhecimento, como os dedicados à análise da colonização do Sul do Brasil 

através da migração ou os que se dedicaram à análise da ocupação da Amazônia. 

Já na década de 1970, foram registrados tanto os avanços em análises 

classificatórias das formas e das dinâmicas de uso da terra, especialmente a partir 

de focos temáticos, como o uso nos meios técnico e acadêmico de procedimentos 

estatísticos na geografia, refletindo uma forte ênfase às análises quantitativas na 

produção dos trabalhos da época. Centros importantes, como o IBGE e 

universidades, disseminaram no País vários estudos sob este foco. A geografia 

nessas instituições, no entanto, ainda não incorporara, de forma sistemática, 

procedimentos de análise utilizando o sensor remoto. O primeiro trabalho 

sistemático utilizando o sensoriamento remoto como ferramenta de interpretação 

dos fenômenos espacializáveis de significado nacional foi o Levantamento 

Sistemático de Recursos Naturais, realizado pelo RADAMBRASIL, utilizando 

imagens de radar. 

Ainda de acordo com IBGE (2006), um dos pontos mais importantes no Uso 

da terra é levantar informações e criar padrões de Cobertura de Terra no ponto 
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estudado. Essas ações envolvem pesquisas de escritório e de campo, voltadas para 

a interpretação, análise e registro de observações da paisagem, concernentes aos 

tipos de uso e cobertura da terra, visando a sua classificação e espacialização 

através de cartas. O levantamento sobre o uso e a cobertura da terra comporta 

análises e mapeamentos e é de grande utilidade para o conhecimento atualizado 

das formas de uso e de ocupação do espaço, constituindo importante ferramenta de 

planejamento e de orientação à tomada de decisão. 

As diferentes formas de uso e ocupação ao longo das bacias hidrográficas e 

demais drenagens podem induzir ou mesmo acelerar o processo de erosão, tanto no 

próprio canal (leito menor) quanto no solo localizado em seus leitos (maior e 

excepcional), como em uma expressiva área de uma bacia hidrográfica. Estas 

atividades são realizadas para fins diversos, como nas áreas urbanizadas, rurais, 

industriais, mistas. No entanto, definiu-se com mais fatores impactantes as áreas 

mistas, por terem atividades diferentes no mesmo espaço, e um fluxo de pessoas 

maior, especialmente quando mista em um uso rural (população permanente) e 

rural, embora menor densidade populacional, as atividades econômicas no campo 

têm um forte impacto no ambiente, especialmente quando sofrem por problemas de 

desmatamento, uso de maquinário pesado, dentre outros. No entanto, quando feito 

com planejamento e gestão ambiental, os danos são minimizados (SOBRINHO, 

2013). 

Ao retratar as formas e a dinâmica de ocupação da terra, esses estudos 

também representam instrumento valioso para a construção de indicadores 

ambientais e para a avaliação da capacidade de suporte ambiental, diante dos 

diferentes manejos empregados na produção, contribuindo assim para a 

identificação de alternativas promotoras da sustentabilidade do desenvolvimento 

(IBGE, 2006). 

Segundo Heymann (1994), há quatro requisitos para o Levantamento de 

Cobertura da Terra, sendo eles: 

 - a escala de mapeamento; 

 - a natureza da informação básica; 
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 - a unidade de mapeamento e a definição da menor área a ser mapeada; 

 - a nomenclatura. 

A Escala de Mapeamento sob o ponto de vista matemático, é a proporção 

entre a representação gráfica de um objeto e a medida correspondente de sua 

dimensão real. Mas, como salienta Castro (1996), a escala não deve ser vista 

apenas sob esta perspectiva, pois a conceituação de escala acorrentada apenas à 

ótica geométrica é cada vez mais insatisfatória.  

A complexidade dos fenômenos abordados no mundo real vem exigindo e 

ampliando as possibilidades de reflexão sobre o termo, incorporando à acepção 

tradicional o sentido de representação de diferentes modos de percepção e 

concepção do real. Vista dessa forma, a escala é uma prática de observação e 

elaboração das várias faces e dimensões do real, que só pode ser apreendido por 

representação e fragmentação (IBGE, 2006). 

A natureza de informação básica está relacionada aos dados de imagens 

orbitais que são importantes fontes básicas para o mapeamento do tema uso da 

terra, embora por si mesmos sejam insuficientes para dar conta da realidade, 

requerendo a agregação de dados exógenos de naturezas diversas durante a 

interpretação dos padrões homogêneos de uso da terra. No levantamento do Uso e 

da Cobertura da Terra, podem ser utilizados dados de diversos sensores e sua 

escolha vai depender dos objetivos do trabalho, da escala de mapeamento, do custo 

e dos equipamentos disponíveis. Os dados de sensores de segunda geração 

(LANDSAT - TM/SPOT - HRV), por exemplo, são mais facilmente interpretados, 

embora demandem equipamentos de alto desempenho para o processamento. 

(IBGE, 2006). 

A unidade de mapeamento é a representação da homogeneidade e 

diversidade de objetos que recobrem a superfície da terra. Corresponde a uma 

cobertura considerada homogênea (floresta, campestre, água, etc.) ou a uma 

combinação de áreas elementares homogêneas, que em suas variações 

representam a cobertura da superfície terrestre. Caracteriza-se por ser claramente 

distinguível das unidades de seu entorno e por representar uma significativa porção 

de terra, em uma dada escala. Em termos de cobertura, Heymann (1994) 
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recomenda que a estrutura da unidade de área precise ser suficientemente estável 

para servir como unidade para uma coleção de informações mais precisas. 

O IBGE (2006) diz que na definição do tamanho da menor unidade de área 

mapeável é preciso observar algumas premissas como sua legibilidade na escala do 

mapeamento, sua capacidade para representar as características essenciais do 

terreno, atendendo à escala e aos propósitos do levantamento, e a relação entre os 

custos operacionais e o fornecimento da desejada informação da cobertura terrestre. 

Também é preciso considerar a escala de compilação dos dados e a escala final de 

apresentação. Ainda é ressaltado que em alguns casos, os usos da terra não podem 

ser identificados com um grau de detalhe que se aproxime da dimensão da menor 

unidade mapeável, enquanto em outros, podem, apesar de pequenos demais para 

serem mapeados, a exemplo das fazendas que não se distinguem de outras 

categorias quando mapeadas em níveis mais gerais de classificação, mas que 

podem ser interpretadas, apesar de muito pequenas para serem representadas na 

escala de apresentação final. 

Há diversas ferramentas dentro do Geoprocessamento que tornam essa 

ciência segura e utilizável em diversas situações, um dessas ferramentas é o próprio 

Sensoriamento Remoto que Lillesand, Kiefer, Chipman et al. (2008) definem como a 

ciência e arte de obter informação sobre um objeto, área ou fenômeno através de 

dados adquiridos por um sensor que não está em contato com o objeto, área ou 

fenômeno estudado. Sensores são equipamentos que possuem a características de 

captar variações no que diz respeito à quantidade ou propriedade da Radiação 

Eletromagnética (REM) em diferentes faixas do espectro eletromagnético (bandas 

dos satélites ou resolução espectral). 

A maioria das nomenclaturas usadas para mapeamento ou estatísticas 

relacionadas ao espaço utiliza terminologias de uso da terra dirigidas para 

compilação das atividades humanas. A construção de uma nomenclatura do uso e 

cobertura da terra precisa estar adequada para mapear a diversidade do território 

considerado e deve ser compatível com a escala, o tamanho da menor área a ser 

mapeada, a fonte básica de dados e com as necessidades dos virtuais usuários 

(IBGE, 2006). 
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3.8   Legislação Ambiental 

 

Uma vez que a área de estudo encontra-se em uma região com a presença 

de vegetação nativa, áreas de uso agrícola e também de expansão urbana, se faz 

necessário apoiar o estudo em uma série de legislações que serão citadas 

brevemente neste capítulo, já que devido à diversidade de classificações de uso da 

terra do local, podemos encontrar também uma qualidade de águas diversificada. 

 De acordo com o decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, no livro I – Águas 

em geral e sua Propriedade, no capítulo I – Águas Públicas, temos alguns conceitos 

básicos de águas públicas. Sendo eles: 

“Art. 1° As águas públicas podem ser de uso comum ou dominicais.” 

“Art. 2° São águas públicas de uso comum: 

a) Os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, baías, enseadas e 

portos; 

b) As correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; 

c) As correntes de que se façam estas águas; 

d) As fontes e reservatórios públicos; 

e) As nascentes, quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, 

constituam o caput fluminis; 

f) Os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na 

navegabilidade ou flutuabilidade.” 

“§ 2° As correntes de que se fazem os lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis serão 

determinadas pelo exame de peritos.” 

“§ 3° Não se compreendem na letra b desse artigo os lagos ou lagoas situadas em 

um só prédio particular e por ele exclusivamente cercados, quando não sejam 

alimentados por alguma corrente de uso comum.” 

“Art. 3° A perenidade das águas é condição essencial para que elas se possam 

considerar públicas, nos termos do artigo precedente.” 
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“Art. 6° São públicas dominicais todas as águas situadas em terrenos que também 

o sejam, quando as mesmas não forem do domínio público de uso comum, ou não 

forem comuns.” 

 Já no capítulo II, nos é apresentado o conceito de águas comuns. 

“Art. 7° São comuns as correntes não navegáveis ou flutuáveis e de que essas não 

se façam.” 

 No capítulo III é apresentado o conceito de águas particulares. 

“Art. 8° São particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que 

também o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas entre as águas 

comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns.” 

 Ainda no mesmo decreto, porém no livro II – Aproveitamento das Águas, no 

Título I – Águas Comuns de Todos é exposto direitos importantes para o cidadão, 

como podemos observar a seguir: 

“Art. 34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de água, 

para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a torne 

acessível.” 

“Art. 35. Se não houver este caminho, os proprietários marginais não podem 

impedir que os seus vizinhos se aproveitem das mesmas para aquele fim, contanto 

que sejam indenizados dos prejuízos que sofrerem com o trânsito pelos seus 

prédios.” 

“§ 1º Essa servidão se dará, verificando-se que os ditos vizinhos não podem haver 

água de outra parte, sem grande incômodo ou dificuldade.” 

“§ 2° O direito do uso das águas, a que este artigo se refere, não prescreve, mas 

cessa logo que as pessoas a quem ele é concedido possam haver, sem grande 

dificuldade ou incômodo, a água de que carecem.” 

Vale lembrar que segundo o Decreto estadual Nº 10.755, de 22 de novembro 

de 1977, o Rio Baquirivu-Guaçu e todos os seus afluentes até a confluência com o 

Rio Tietê, no Município de Guarulhos, são enquadrados como corpos de água de 
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classe 3 (SÃO PAULO, 1977). A única exceção é o Reservatório do Tanque Grande 

e todos os seus afluentes que pertencem a classe 1. O Ribeirão das Lavras é um 

dos afluentes do Rio Baquirivu-Guaçu, e sua microbacia é caracterizada como 

classe 3.  

A lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 traz os fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos que devem ser utilizados em todas as situações que 

envolvam a gestão e utilização da água. Esses fundamentos são: 

Art 1°  A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

“I - a água é um bem de domínio público;” 

“II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;” 

“III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais;” 

“IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas;” 

“V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos;” 

“VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.” 

E seus objetivos, encontrados no Art. 2º são: 

“I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;” 

“II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;” 
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“III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.” 

 Já na Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 encontram-se as 

classificações e diretrizes ambientais para enquadrar os corpos de águas 

superficiais, estabelecendo condições e padrões de lançamento de efluentes. O 

Quadro 1 exprime uma relação dessa resolução correlacionando os seus possíveis 

usos em função das classes dos corpos hídricos. 

Quadro 1: Relação dos usos das Águas  

Resolução CONAMA 357/05 

Usos Classes 

Esp 1 2 3 4 

Abastecimento 

para o 
consumo 
humano 

Após desinfecção      

Após tratamento simplificado      

Após tratamento convencional      

Após tratamento convencional ou avançado      

Preservação do equilíbrio das comunidades aquáticas      

Preservação do ambiente aquático em UC de proteção integral      

Proteção às comunidades aquáticas      

Proteção às comunidades aquáticas em terras indígenas      

Recreação Contato primário      

Contato secundário      

Recreação Hortaliças e frutas consumidas cruas, desenvolvem rente 
o solo 

     

Hortaliças, frutas e parques com contato direto ao público      

Cultura arbórea, cerealíferas e forrageiras      

Agricultura e pesca      

Pesca amadora      

Dessedentação de animais      

Navegação      

Harmonia paisagística      
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4. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1   Guarulhos e a Bacia do Ribeirão das Lavras 

 

          A Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras (BHRL) encontra-se dentro da 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Alto Tietê, mais 

precisamente na Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu (BHRBG), com 34,3 km 

de extensão, área de drenagem de 168,5 km², abrangendo parte dos municípios de 

Guarulhos e Arujá. No município de Guarulhos, a área que a BHRBG ocupa é de 

149 km², correspondendo a 88,4% do território. Guarulhos tem apresentado índices 

de crescimento populacionais acima da média da RMSP e justamente a BHRBG é o 

vetor de expansão urbana do município e da região (CAMPOS e OLIVEIRA, 2011). 

           A área de estudo insere-se na BHRBG, mais precisamente em sua margem 

direita com nascente localizada em suas partes mais altas dirigindo-se para sul até 

encontrar o curso principal do rio Baquirivu-Guaçu, conforme pode ser observado na 

Fig. 03. Oliveira et al. (2009), relata uma série de características técnicas desta 

bacia, conforme resumido no Quadro 02. 

 

Figura 3. Localização da bacia hidrográfica do Ribeirão das Lavras em Guarulhos na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 
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Quadro 02. Características Técnicas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DAS LAVRAS  

Sub bacia do Baquirivu-Guaçu que encontra-se dentro da Bacia do Alto Tietê 

Características Geométricas 

Área: 24,5 km² Comprimento: 8950 m Largura máxima: 4350 m 

Altitude máxima: 1120 m 

 

Altitude mínima: 740 m 

Cursos e corpos d'água 

Ribeirão das Lavras, Bananal, Córrego Paraíso, Entulho e Socovão. 

Bairros 

Capelinha, Cidade Soberana, Jardim Fortaleza, Jardim Hanna, Jardim IV Centenário e Mato das 
Cobras. 

Principais vias de acesso 

Estrada Guarulhos-Nazaré Paulista, Estrada Albino Martello, Estrada Ary Jorge Zeitune, Estrada 
Velha de Nazaré e Estrada das Lavras. 

Fonte: Adaptado de Olivera et al. (2009). 

 

 

4.1.1   Meio Físico 

4.1.1.1 Unidades de Relevo 

 

De acordo com Andrade et al. (2008), o município de Guarulhos está sobre o 

Planalto Atlântico que corresponde a uma grande unidade geomorfológica do relevo 

do Brasil meridional e do Estado de São Paulo conforme Figura 04. 

Ainda segundo Andrade et al. (2008), o relevo com presença de áreas 

montanhosas de Guarulhos, composto especialmente por morros e montanhas ao 

norte e nordeste do município, está associado aos terrenos cristalinos, que 

apresentam uma densa rede de drenagem. Os aspectos mais marcantes desse 

relevo são as encostas longas e com alta declividade (inclinação), as grandes 

elevações e os vales muito encaixados. Encontram-se nesta região as serras 

denominadas de Pirucaia (Cantareira), Bananal e de Itaberaba (Pico do Gil), que 

atingem mais de 1000 m de altitude.  

O Pico do Gil ou do Itaberaba, ponto culminante do município situado no 

extremo nordeste na divisa com o município de Nazaré Paulista, tem altitude de 

1.422 m que é muito superior a do pico do Jaraguá (município de São Paulo) e do 

Pico do Urubu, na Serra do Itapeti (município de Mogi das Cruzes), ambos com 

1.135 m. Esse fato indica que Guarulhos possui a maior elevação da Região 

Metropolitana de São Paulo.  
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Em contrapartida, na região sul de Guarulhos a topografia é mais rebaixada e 

forma um relevo de colinas e planícies com um padrão de drenagem com densidade 

menor. Neste caso o relevo apresenta encostas que, no geral, apresentam 

comprimentos e declividades menores, ocorrendo planícies mais abertas nos fundos 

de vale. Esta região encontra-se associada aos sedimentos da Bacia de São Paulo e 

às aluviões quaternárias.  

A menor altitude encontrada em Guarulhos ocorre junto ao córrego do 

Jaguari, na divisa com o município de Arujá com 660 m. Também merece destaque 

a foz do Rio Cabuçu de Cima, próximo à barragem da Penha no rio Tietê, na divisa 

com o município de São Paulo, com cota de 720 m.  

Devido ao relevo mais suave, foi na região sul que se iniciou o povoamento, a 

formação da vila, futura freguesia, dos bairros e do centro. Ali se desenvolveu a ur-

banização e industrialização de forma relativamente mais favorável sob o ponto de 

vista topográfico e geotécnico. Entretanto, grande impacto teve a ocupação das 

várzeas, como foi o caso de alguns loteamentos e do próprio aeroporto, que geram 

áreas de risco a enchentes, agravadas pela intensa impermeabilização do solo 

devida ao crescimento da cidade. As planícies aluvionares quaternárias são 

geotecnicamente desfavoráveis quanto à fundação e à estabilidade de cortes, 

especialmente em obras de escavações subterrâneas.  

Nos locais com a ocorrência de relevo de morros e montanhas ao norte nos 

terrenos cristalinos, a paisagem ainda é predominantemente rural. Entretanto, o 

surgimento de alguns núcleos urbanos vem causando sérios problemas ao meio 

ambiente, tais como: desmatamento, erosão e assoreamento de corpos d’ água, 

contaminação da água e do solo, assim como o surgimento de áreas de risco 

geológico, vulneráveis a escorregamentos. Enfim, essas ocupações se caracterizam 

por serem desordenadas, isentas de qualquer planejamento.  

De acordo com GRAÇA (2007), as formas de relevo presentes no Planalto 

Atlântico, no Estado de São Paulo foram divididas em quatro grupos principais, 

conforme suas amplitudes.  

O primeiro grupo relaciona os relevos de Planícies fluviais, Colinas pequenas, 

Colinas médias, Colinas e Morrotes, Morrotes  e Morrotes pequenos com a 
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superfície Neogênica devido ao subnivelamento de seus topos e sua associação 

com as drenagens principais.  

O segundo grupo tem como característica fundamental relevos de maior 

energia, em função de fortes soerguimentos relativos de blocos tectônicos, 

originando assim dissecações profundas sobre as rochas cristalinas. Os relevos são: 

Montanhas, Morros e Montanhas, Morros angulosos, Morros dissecados, Morros 

paralelos e Cristais.  

O penúltimo grupo é formado exclusivamente por Morrotes de cimeira e são 

considerados remanescentes da Superfície Paleogênica.  

O quarto e último grupo, constituído por Escarpas e Escarpas dissecadas, 

associadas às vertentes com facetas triangulares e trapezoidais. Esse grupo é 

considerado resultado de movimentação tectônica entre blocos.  

Andrade (1999) ao pesquisar a respeito das características geotécnicas dos 

diferentes tipos de terreno que se encontram no munícipio de Guarulhos apresentou 

um mapa geomorfológico que contempla as diferentes unidades de relevo, bem 

como seus parâmetros característicos (Fig. 04, Fig. 05 e Quadro 03). 

 

 

Figura 04. Perfil geológico-geomorfológico do Estado de São Paulo (modificado de 

AB’ SABER, 1956). 
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Figura 05. Mapa de relevo de Guarulhos (Andrade et. al., 2008). 

 

Quadro 03. Classificação Morfológica do relevo em Guarulhos (Andrade et al., 

2008). 

UNIDADE 
DE RELEVO 

CARACTERÍSTICAS 

Planície 
Predominam declividades de até 5% e amplitudes inferiores a 10 metros. Canais de 

drenagem sinuosos quando não retificados. 

Colinas 
Predominam declividades de até 30% e amplitudes topográficas de até 40 metros. 

Padrão dendrítico a subparalelos com média densidade de drenagem. 

Morrotes 
Predominam declividades de até 30% e amplitudes topográficas de até 60 metros. 

Padrão dendrítico a subparalelo com média densidade de drenagem. 

Morros 

Baixos 

Predominam declividades com até 45% e amplitudes de até 100 metros. Padrão 

dendrítico com alta densidade de drenagem. 

Morros 

Altos 

Predominam declividades superiores a 45% e amplitudes de até 150 metros. Padrão 

dendrítico com alta densidade de drenagem. 

Serras 
Predominam declividades superiores a 45% e amplitudes superiores a 150 metros. 

Padrão dendrítico com alta densidade de drenagem. 
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4.1.1.2   Litologia e Solos (Pedologia) 

 

Segundo Andrade et al. (2008), o território de Guarulhos é constituído por dois 

conjuntos litológicos distintos: os terrenos do embasamento cristalino do Pré-

Cambriano e os terrenos sedimentares do Cenozóico, períodos Paleógeno e 

Quaternário, como pode ser observado na Figura 06.  

Os terrenos cristalinos se distribuem, principalmente, na região norte do 

território. Eles são formados por rochas magmáticas tais como os granitos e dioritos; 

e metamórficas como os migmatitos, anfibolitos, micaxistos, filitos e quartzitos.  

Os terrenos sedimentares Terciários correspondem à denominada Bacia 

Sedimentar de São Paulo e se distribuem na região sul do território. A Bacia de São 

Paulo é hoje entendida como uma das unidades integrantes do denominado Rift 

Continental do Sudeste do Brasil - RCSB (RICCOMINI, 1989).  

Os terrenos Quaternários correspondem de forma expressiva às aluviões nos 

fundos dos vales que estão em formação até os dias de hoje, especialmente relacio-

nados aos rios Tietê, Cabuçu de Cima e Baquirivu-Guaçu, incluindo, ainda, os 

depósitos de encosta (colúvios) e as coberturas pedológicas (solos) de forma 

generalizada.  

Os solos predominantes em Guarulhos são os latossolos, variedade 

vermelho-amarelo e, secundariamente, os argissolos, ambos em geral muito 

argilosos. Em relevos de montanhas podem ser encontrados os cambissolos e 

neossolos, que são solos rasos sobre as rochas, enquanto nos fundos de vale 

encontram-se os gleissolos orgânicos e argilosos que podem ocorrer de formar 

expressiva nas várzeas dos rios Tietê e Baquirivu-Guaçu (ANDRADE et al., 2008).  
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Figura 06. Mapa Litológico de Guarulhos (ANDRADE et al., 2008). 
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4.1.1.3   Hidrografia 

 

O Município de Guarulhos está incluído nas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI - 06) e do Paraíba do Sul (UGRHI - 02). A 

Fig. 07 e a Tabela 09 apresentam as principais bacias hidrográficas do município.  

Os limites com o município de São Paulo são estabelecidos, respectivamente, 

com o Rio Cabuçu de Cima a oeste de Guarulhos, e com o rio Tietê a sul de 

Guarulhos. Faz limite ainda com o município de Arujá através do rio Jaguari. O Rio 

Baquirivu-Guaçu atravessa o município ao longo da BHRBG. 

 

Figura 07. Mapa Hidrográfico de Guarulhos (Andrade et al., 2008). 
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Tabela 09 - Principais Bacias do Município de Guarulhos (Andrade et. al., 2008). 

BACIA SUB-BACIA ÁREA APROXIMADA % APROXIMADA 

Alto Tietê 

Baquirivu-Guaçu 149 km² 46,6 

Cabuçu de Cima 49 km² 15,3 

Central 33 km² 10,3 

Paraíba do Sul 
Parati-mirim 4 km² 1,3 

Jaguari 61 km² 19 

 

As sub-bacias em Guarulhos têm características diferenciadas em relação ao 

relevo. As sub-bacias do rio Cabuçu de Cima, do córrego do Jaguari e dos cursos 

contribuintes da margem direita do rio Baquirivu-Guaçu, têm suas cabeceiras 

formadas num relevo de morros e montanhas, sendo os canais encaixados e 

fortemente condicionados por estruturas tectônicas, formando um padrão de 

drenagem dendrítico a subparalelo, de alta densidade. Quando atingem a região da 

bacia sedimentar onde o relevo é formado principalmente por colinas, assim como 

os demais cursos d´água que surgem nesta região, mudam para uma densidade de 

drenagem baixa, em vales mais amplos, por vezes com canais meandrantes em 

planícies fluviais (Andrade et al., 2008). 

De acordo com Oliveira et al. (2007), no município guarulhense destacam-se 

alguns cursos d’água, tais como: Piracema, Pedrinhas, Canal de Circunvalação, 

Itapegica, São João, Queromano, Cavalos, Cubas, Japoneses, Cocaia, Taboão, 

Invernada (ou Cachoeirinha), Capão da Sombra, Água Suja, Tanque Grande, 

Lavras, Guaraçau, Taboão (Aracília), Água Chata, Moinho Velho, Baquirivu-Mirim, 

Cocho Velho, Parati-Mirim, Popuca e Botinha. Alguns deles deságuam nos rios 

Baquirivu-Guaçu e Cabuçu de Cima, outros diretamente no Rio Tietê, que é o 

destino final das águas drenadas das áreas urbanas de Guarulhos. Parte do 

município, em zona rural, ainda apresenta relação com a Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, como é o caso dos ribeirões Tomé Gonçalves e Itaberaba e dos 

córregos Jaguari e Morro Grande, ambos no bairro do Morro Grande. 
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4.1.1.4   Clima    

 

O clima exerce um papel fundamental, não só na produção de alimentos, 

como também, como um importante agente modelador da superfície do planeta. De 

modo geral, sua ação dá-se pela interação entre os elementos do clima 

(temperatura, umidade, ação do vento, crioclastia e pelo volume de precipitação 

pluviométrica) com a superfície do terreno, tanto em solo quanto em rocha 

(SOBRINHO, 2013). 

O volume de precipitação pluviométrica e sua distribuição espacial têm um 

papel importante na dinâmica ambiental, embora seus efeitos possam ser drásticos 

quando associado aos tipos de uso do solo, cujos efeitos transcendem aos impactos 

sócios econômicos e ambientais associados (MENESCAL; FIGUEIREDO; FRANCO, 

2005). 

Uma das características do clima e da precipitação, enquanto agentes 

modeladores do terreno são o de retrabalhar os materiais geológicos que compõem 

o substrato (terroso e rochoso), pois em regiões de clima semi-árido, por exemplo, o 

escoamento superficial e produção de sedimentos gerados têm um papel 

importante, já que a constituição vegetal predominante xerófita não permite grande 

proteção ao impacto das gotas de chuva sobre o solo (efeito “splash”), e em 

conjunto com práticas predatórias, como as queimadas, os sedimentos produzidos 

são carreados em direção aos rios e demais reservatórios, causando o 

assoreamento e perda da capacidade de acumulação de água, prejudicando o 

abastecimento das comunidades (SANTOS, 2009). 

Guarulhos situa-se na transição entre duas grandes zonas climáticas do 

planeta, delimitadas pelo Trópico de Capricórnio: a Zona Tropical e a Zona 

Temperada. A região desse município tem como característica principal uma maior 

presença de clima mesotérmico brando úmido, com um a dois meses secos. A 

temperatura média anual está entre 18°C e 19°C, sua média do mês mais frio in-

ferior a 15ºC, já nos meses de verão a média varia entre 23°C e 24°C. O índice 

pluviométrico está entre 1.250 e 1.500 mm/ano.  
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Como característica básica, tem-se o inverno seco e o verão chuvoso, com 

influência de frentes frias antárticas e da umidade proveniente do oceano Atlântico. 

O período chuvoso é marcado pela ocorrência de pancadas de chuvas que podem 

atingir valores superiores a 50 mm acumulados em uma hora, sendo comum o 

processo de enchentes nestas ocasiões. Por outro lado, a umidade do ar pode 

atingir valores inferiores a 20%, em episódios problemáticos à saúde pública e risco 

de incêndios.  

A área mais intensamente urbanizada da RMSP e de Guarulhos encontra-se 

numa região abrigada entre as Serras da Cantareira ao norte e do Mar ao sul, onde 

a circulação atmosférica nem sempre é favorável, existindo a possibilidade de 

eventos de baixa qualidade do ar, levando em consideração a enorme quantidade 

de gases lançados pelos veículos automotores da metrópole, indústrias e 

aeronaves, agravados ainda mais pelo fenômeno de inversão térmica que pode 

ocorrer nos períodos de inverno (Andrade et al., 2008). 

 

4.1.2   Meio Biótico 

 

Segundo Andrade et al. (2008), Guarulhos é um dos municípios inseridos na 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, conforme título 

outorgado pela Unesco em 09/06/94. 

O território de Guarulhos se apresenta, aproximadamente, 33% recoberto por 

remanescentes de Mata Atlântica, incluindo o domínio de Floresta Ombrófila Densa– 

formação Montana, que pode ser dividida em natural (primária) e secundária 

(antrópica). Estes remanescentes estão distribuídos principalmente ao longo da 

Serra da Cantareira, porção norte e nordeste do município, e em algumas manchas 

na paisagem urbana. 

Pode ser encontrada, ainda, formação florestal típica de várzea, ou seja, de 

áreas mais úmidas, assim como pequenas manchas de vegetação com 

características de Cerrado (savana), que ocorriam na área ao longo de rodovia 

Presidente Dutra e ainda podem ser encontradas em alguns morros na região do 

Cabuçu. 
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De acordo com Oliveira et al. (2007), a conservação da biodiversidade e a 

manutenção dos processos ecológicos estão diretamente relacionados à cobertura 

vegetal existente, assim a porção norte do município é a que detém atualmente 

maior biodiversidade. Nesta biodiversidade, a Mata Atlântica abriga espécies da fl 

ora tais como: jequitibá-branco, cedro rosa, açoita cavalo, palmito juçara, pau-jacaré, 

embaúba, canela, jacarandá, samambaia- açu entre outros. 

Segundo levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos 

foram identificadas 190 espécies de animais silvestres. Foram encontradas na 

região espécies selvagens comuns em ambientes florestais, tais como: Puma 

concolor (suçuarana), Lontra longicaudis (lontra), Gallictis cuja (furão comum), 

Allouata fusca (bugio), Cebus apella (macaco prego), Euphractus sexcintus 

(tatupeba), Didelphis marsupialis (gambá) entre outros (ANDRADE et al. 2008). 

A forte pressão exercida pelo histórico de uso da terra em Guarulhos causou 

uma intensa fragmentação dos maciços florestais, com sérias consequências aos 

serviços oferecidos pela biosfera. Assim, a vegetação nativa praticamente foi extinta 

na região sul do município. Já na região norte se encontra muito ameaçada pela 

expansão urbana. Esta situação de ameaça levou Guarulhos a criar a APA do 

Cabuçu- Tanque Grande - unidade de conservação de uso sustentável no entorno 

do Parque Estadual da Cantareira que, aproximando-se da APA do Paraíba do Sul, 

forma um mosaico de Unidades de Conservação na direção da Serra da 

Mantiqueira. 

A região sul é marcante a presença do Parque Ecológico do Tietê e da APA 

da Várzea do Rio Tietê, esta última se desenvolve a partir do município de Biritiba- 

Mirim, região das nascentes do rio Tietê, até o município de Guarulhos. 

 

4.1.3   Meio Sócio Econômico 

4.1.3.1    Síntese Histórica 

 

O processo histórico de uso e ocupação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

das Lavras coincide com o próprio processo de ocupação inicial do município de 
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Guarulhos. De acordo com Graça (2007), o desenvolvimento econômico de 

Guarulhos começou com a descoberta de jazidas de ouro em 1.590, por Afonso 

Sardinha, demarcando o início do processo de uso e ocupação do solo, em especial 

nas regiões da Serra de Itaberaba, Bananal, Tanque Grande e Lavras, na porção 

norte do município, nas unidades de relevo de Montanhas e Morrotes. 

Ainda, de acordo com a mesma autora, entre os séculos XVII e XVIII, 

inúmeras sesmarias foram entregues aos arrendatários, para a prática da 

agricultura, mineração, criação de gado e produção de aguardente, promovendo a 

ocupação territorial com a utilização da mão-de-obra escrava (indígena e negra). 

Com a paralização da exploração aurífera, ao final do século XVIII, foram 

desenvolvidas atividades agrícolas (horticultura e avicultura) e, posteriormente, as 

industriais extrativas (argila/areia), principalmente nas várzeas dos rios Baquirivu - 

Guaçu, Tietê e Cabuçu de Cima (MESQUITA, 1998). 

O município torna-se cidade no inicio do século XX, passando a se chamar 

“Guarulhos”, pela Lei Estadual nº 1.021, de 06 de novembro de 1.906. 

O crescimento sócio econômico de Guarulhos começa a se desenhar na 

década de 50, com a execução do Plano Rodoviário Nacional, ocasião que se 

constroem duas grandes rodovias no município: Presidente Dutra e Fernão Dias. 

De acordo com o uso e a ocupação da terra, pode-se observar que as áreas 

mais altas que haviam sido abandonadas pela extração do ouro começaram a ser 

procuradas pela agricultura e pecuária (zona rural) e as áreas mais baixas deram 

inicio à fase industrial e urbana. Devido à forte industrialização na década de 70, o 

contingente humano condicionou a formação de loteamentos efetuados sem 

grandes preocupações geotécnicas, que avançaram das unidades de relevo mais 

planas em direção a norte, nas áreas mais declivosas.  

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras, a semelhança das outras bacias 

tributárias localizadas na margem direita da Bacia Hidrográfica do Baquirivu – Guaçu 

experimentou esse mesmo processo de ocupação, sendo que o modelo atual será 

descrito no próximo item. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Materiais 

 

Os materiais básicos, equipamentos e aplicativos utilizados foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Geoprocessamento e também pelos 

Laboratórios de Sedimentologia e de Análises de Águas, e do curso de Mestrado em 

Análise Geoambiental da Universidade Guarulhos, sendo eles: 

 Base cartográfica digital das folhas topográficas do levantamento sistemático 

da EMPLASA (recobrimento 1981, última atualização 1992) na escala 

1:10.000 em formato matricial; 

 Base cartográfica digital GISAT. Base única composta pela articulação das 

folhas topográficas do levantamento sistemático do IBGE na escala 1:50.000 

em formato vetorial; 

 Imagem do satélite Ikonos do ano de 2007, composta pela banda 

pancromática, na forma digital em formato matricial; 

 Software de geoprocessamento ArcGIS (versão 9.3), padrão de licença 

ArcInfo com extensões 3-D Analyst e Spatial Analyst; 

 Google Earth, aplicativo disponível na web (versão livre); 

 Balança Científica da marca AND, modelo HR – 200; 

 Espectrofotômetro da marca Quimis ®, modelo Q898DRM calibrado para uso 

em diferentes comprimentos de onda; 

 Medidor de DBO da marca VELP Scientifica, Sensor System 6 e 10 unidades; 

 Bomba de Vácuo da marca Quimis ®, modelo Q9558; 

 Microdigestor Kjeldahl da marca Quimis ®, modelo Q327M242; 

 Oxímetro da marca Digimed, modelo DM-4; 

 Condutivímetro da marca Digimed, modelo DM-3; 

 pHmetro da marca Digimed, modelo DM-2; 

 Turbidímetro da marca Quimis ®, modelo Q279P. 
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5.2 Métodos 

 

5.2.1 Mapeamento e Geoprocessamento 

 

     A primeira etapa do processo é a montagem do banco de dados espaciais. O 

banco de dados espaciais foi elaborado pela reunião das bases cartográficas digitais 

e pela imagem de satélite, sistematizadas em ambiente de geoprocessamento 

utilizando-se o aplicativo ArcGIS. Os parâmetros cartográficos foram baseados na 

projeção UTM (fuso 23 sul) sobre o datum SIRGAS 2000. O banco de dados ficou 

composto pela união de uma base cartográfica (cartas topográficas) e uma base 

temática (uso da terra). 

     A segunda etapa é a delimitação da área da bacia que foi efetuada através do 

método de demarcação das linhas de cumieira. Este foi efetuado com base na 

interpretação das curvas de nível da base cartográfica da EMPLASA na escala 

1:10.000. Os procedimentos adotados foram baseados em Castro (1996). 

A terceira etapa é o mapeamento de uso da terra que por sua vez foi 

elaborado em três etapas, sendo a primeira referente à fotointerpretação e 

reconhecimento dos padrões homogêneos da cobertura terrestre; a segunda refere-

se à definição de uma chave de classificação; e a última, corresponde ao 

mapeamento através da digitalização dos polígonos sobre a base imagem no banco 

de dados espaciais. 

A etapa de fotointerpretação baseou-se na identificação de aspectos visuais 

dos objetos observados que permite os reconhecer e identificá-los. Foram 

considerados então parâmetros como cor, textura, geometria (forma), tamanho, 

orientação, distribuição espacial, em especial. Os objetos foram avaliados quanto ao 

padrão da ocupação através dos parâmetros relativos à densidade da ocupação 

(quantidade de lotes por unidade de área), ordenamento (disposição de ruas, 

quadras e lotes) e estágio da ocupação (nível de consolidação), conforme critérios 

apontados por Tominaga et al. (2004). 
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O mapeamento a partir da digitalização sobre o banco de dados digital foi 

feito através do módulo de edição de polígonos. Considerando a escala do projeto 

(1:10.000), os polígonos mínimos foram definidos com uma dimensão de 50 x 50 

metros (5x5mm), adotando-se o critério exposto pelo IBGE (2006). 

Para gerar mapas específicos para a BHRL foi necessário classificar os 

objetos observados na cobertura terrestre da área de estudo em objetos urbanos e 

não urbanos. Os objetos não urbanos são compostos basicamente por áreas rurais 

com presença marcante de áreas verdes. Estas áreas foram organizadas conforme 

seu grau de preservação e/ou utilização em classes apresentadas a seguir: 

 FORMAÇÃO ARBÓREA DENSA NATIVA (V1) - (Fragmento de Floresta 

Atlântica).  

 FORMAÇÃO ARBÓREA DENSA EXÓTICA (V2) – (Reflorestamento ou 

Silvicultura de Eucalipto ou Pinus).  

 FORMAÇÃO ARBÓREA ABERTA (V3) – Formação arbórea (Mata aberta 

com árvores remanescentes de floresta e Pomar 

 VEGETAÇÃO RASTEIRA PLANTADA - AGRICULTURA (V4) – Culturas 

agrícolas (Agricultura de hortaliças e outros).  

 VEGETAÇÃO RASTEIRA PLANTADA - CAMPO (V5) – Vegetação rasteira de 

campo (Pasto incluindo fragmentos arbustivos).  

Além das áreas verdes rurais, as outras classes associadas foram: 

 RESERVATÓRIO (R) – Corpo d’água resultante de represamento de curso 

d’água ou açude.  

 SOLO EXPOSTO EM CORTE (SO1) - Área degradada abandonada com 

cortes de terreno.  

 SOLO EXPOSTO EM ATERRO (SO2) - Área degradada abandonada 

aterrada.  

 SOLO EXPOSTO EM ATERRO DE RCD (SO3) - Área degradada 

abandonada com resíduos de construção e demolição.  
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 SOLO EXPOSTO DO RODOANEL (SO4) - Área degradada aterrada para 

obra de implantação do Rodoanel trecho Norte.  

 MINERAÇÃO (M) – Área degradada devido à atividade de mineração.  

Os objetos urbanos desta sub-bacia são compostos basicamente por áreas 

com presença marcante de edificações, incluindo áreas residenciais, equipamentos 

particulares (galpões, indústrias, mercados) e equipamentos públicos. Os 

equipamentos foram organizados na classe apresentada a seguir: 

 EQUIPAMENTO PARTICULAR (EPA) – Galpões, indústrias e mercados de 

propriedade particular.  

 EQUIPAMENTO PÚBLICO (EPU) – Escolas públicas, edificações do SAAE e 

Clubes. As áreas residenciais foram organizadas nas classes apresentadas a 

seguir: 

 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM MUITA ALTA DENSIDADE NÃO 

ORDENADA (R1) – Corresponde à ocupação residencial com muito alta 

densidade (Áreas com lotes < 125 m²), consolidada, desordenada (Favela).  

 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM MUITA ALTA DENSIDADE 

ORDENADA (R2) – Corresponde à ocupação residencial com muito alta 

densidade (Áreas com lotes < 125 m²), consolidada, ordenada (Loteamento 

popular consolidado).  

 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM ALTA DENSIDADE NÃO 

ORDENADA (R3) - (Quadras com lotes de 125 - 250m²), consolidada, não 

ordenada.  

 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM ALTA DENSIDADE ORDENADA 

(R4) - (Quadras com lotes de 125 - 250m²), consolidada, ordenada 

(Loteamento popular em formação).  

 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM MÉDIA DENSIDADE NÃO 

ORDENADA (R5) - (Quadras com lotes de 250 - 500 m²), em consolidação, 

não ordenada.  
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 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM MÉDIA DENSIDADE 

ORDENADA (R6) - (Quadras com lotes de 250 - 500 m²), em consolidação, 

ordenada.  

 OCUPAÇÃO URBANA RESIDENCIAL COM BAIXA DENSIDADE (R7) - 

CHÁCARAS – corresponde a ocupações residenciais de baixa densidade 

(Quadras com lotes > 500 m²), consolidado, ordenado (Chácaras).  

 

5.2.1.1   Mapeamento das vulnerabilidades natural e ambiental 

 

A carta de vulnerabilidade natural tem a finalidade de apresentar a predisposição 

do ambiente aos fatores: geomorfologia, litologia, pedologia e declividade do terreno 

em relação à morfogênese e à pedogênese. Já a carta de vulnerabilidade ambiental 

refere-se à susceptibilidade do ambiente a pressões antrópicas e o mapeamento é 

feito através da combinação do mapa de vulnerabilidade natural com o mapa de uso 

e ocupação do solo (KLAIS, 2012). A metodologia adotada segue as propostas de 

Grigio (2003) e Carrijo (2005). 

 

A) Carta de vulnerabilidade natural, base de dados utilizada: 

- Mapa litolígico: Arquivo vetorial, na escala 1:50.000 (ANDRADE et. al., 2009). 

- Mapa geomorfológico: Arquivo vetorial, na escala 1:50.000 (ANDRADE et. al., 

2009). 

- Mapa de solos: Arquivo vetorial, na escala 1:50.000 (ANDRADE et. al., 2009) 

- Declividade: Arquivo vetorial de curvas de nível, na escala 1:50.000 (DAEE, 2008). 
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B) Carta de vulnerabilidade ambiental, base de dados utilizada: 

- Combinação entre o mapa de vulnerabilidade natural com o mapa de uso e 

ocupação do solo de 2013 (ANDRADE et. al., 2009). O mapa de uso do solo de 

2013 foi elaborado a partir de classificação automática supervisionada das bandas 1, 

2, 3, 4, 5 e 7 da imagem do sensor Landsat 5-TM, utilizando o programa ENVI – 

versão 4.1. 

 

- Elaboração dos mapas temáticos 

 

Geologia 

Neste estudo, o mapa litológico não foi considerado apenas como um suporte à 

formação da paisagem. Alguns autores desconsideram sua importância na 

paisagem e, consequentemente, torna-se um fator pouco abordado em estudos de 

vulnerabilidade ambiental (SANTOS, 2003). Dessa forma, nesta pesquisa, utilizou-se 

a litologia como fator primordial, já que é um dos componentes que interagem com 

os demais temas.  

Na Figura 08, observa-se que as duas classes litológicas que ocupam maior 

área na Bacia do Lavras são os Metapelitos e Granitóides, com 38% e 23% da área 

da bacia, respectivamente. As áreas das classes retantes são: 15% (Aluvião), 8,5% 

(Metabásicas), 8% (Terciário), e 7,5% (Formação Ferrífera). 
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Figura 08. Mapa litológico da Bacia do Lavras. Fonte: Informações básicas de 

Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo autor. 

Pedologia 

O tipo de solo é um elemento importante para o planejamento ambiental 

criterioso, pois determina a capacidade produtiva e aptidão de cada classe para 

indicação de áreas para lavouras, pastagens e silvicultura, além de áreas que são 

desaconselháveis ao processo produtivo (KLAIS et a., 2012). O mapa pedológico da 

Bacia do Lavras pode ser visualizado na Figura 09. 
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Figura 09. Mapa pedológico da Bacia do Lavras.  Fonte: Informações básicas de 

Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Declividade 

A declividade do Bacia do Lavras foi obtida por meio do processamento de 

curvas de nível, em formato vetorial. Essas curvas de nível foram inseridas, junto 

com o arquivo vetorial da hidrografia (escala 1:50.000), na extensão “Topo to raster” 

do programa ArcGIS (versão 10.0). O produto deste processamento foi um Modelo 

Numérico de Terreno (MNT), em formato matricial. 

Posteriormente, no programa IDRISI (versão SELVA), no módulo “slope”, a partir 

do MNT foi elaborado um mapa de declividade (em graus). O mapa de declividade 

da Bacia do Lavras pode ser visualizado na Figura 10. 

 

Figura 10. Mapa de declividade da Bacia do Lavras. Fonte: 

Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Pode-se constatar na Carta de Declividade que o terrano da bacia é composto 

por áreas planas a suave onduladas na porção sul;  e, na porção norte,  áreas 

onduladas a forte onduladas, com alunguns pontos de alta declividade. 

Uso e Ocupação do Solo 

O uso e ocupação da terra é um fator importante, pois representa o fator 

antrópico, grande responsável pelas alterações originais da paisagem natural. Na 

Figura 11, pode-se visualizar as classes de uso e ocupação do solo que compõem a 

na  Bacia do Lavras. 

Quanto à área de cada classe, em 2013, destacam-se as classes de vegetação 

arbórea e rasteira, com 53% e 21% da área da bacia, respectivamente. As demais 

classes e suas respectivas áreas podem ser visualizadas na Tabela 10. 

  

Figura 11. Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Lavras. 

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. 
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Tabela 10 Classes de uso e ocupação do solo da Bacia do 

Lavras. 

Classes ÁREA (%) 

Cobertura arbórea 53,38 

Cobertura rasteira 21,12 

Equipamentos expressivos em área 1,37 

Mineração 5,18 

Outras classes 5,25 

Solo exposto 2,63 

Uso urbano residencial consolidado 6,47 

Uso urbano residencial não 

consolidado 4,60 

 

Álgebra de mapas 

Para a obtenção dos mapas de vulnerabilidade natural (VN) e vulnerabilidade 

ambiental (VA) da Bacia do Lavras, aplicou-se a álgebra de mapas. A análise multi-

critérios escolhida para a elaboração deste mapa foi a Combinação Linear 

Ponderada - CLP (Weighted Linear Combination), executada no software IDRISI 

versão Selva (EASTMAN, 2012). 

No IDRISI, O método CLP é caracterizado pela multiplicação de cada mapa 

(critério) pelo seu peso (módulo WEIGHT). Todos os critérios foram padronizados no  

módulo FUZZY, numa escala em byte (EASTMAN, 2006 apud DALMAS, 2008). 

Os pesos, calculados no módulo WEIGHT, indicam a importância de cada 

critério em relação aos demais e controlam como os fatores irão compensar-se, ou 
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seja, fatores com alta aptidão em um determinado local irão compensar outros 

fatores com baixa aptidão no mesmo local.  

Ponderação dos fatores 

A ponderação dos mapas de litologia (Tabela 11), geomorfologia (Tabela 12), 

declividade (Tabela 13), uso e ocupação do solo (Tabela 14) e pedologia (Tabela 15) 

foi baseada no grau de vulnerabilidade estipulado para cada classe. Esses pesos 

foram distribuídos numa escala de um a 3,0 com intervalo de 0,5. Para valores 

próximos a um prevalece à pedogênese; próximos a 2,0 existe um equilíbrio entre a 

pedogênese e a morfogênese; e próximos a 3,0 prevalece a morfogênese. Optou-se 

utilizar a metodologia ecodinâmica de Tricart, 1977. 

Tabela 11. Pesos atribuídos às classes litológicas.  

MAPA CLASSES PESO 

Litologia 

Aluvião 3,0 

Formação 

ferrífera 1,1 

Granitóide 0,7 

Metabásica 1,1 

Metapelito 1,1 

Terciário 1,8 

Fonte: Modificado de Crepani et al., 2001. 
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Tabela 12. Pesos atribuídos às classes de geomorfologia.  

MAPA CLASSES PESO 

Geomorfologia 

Colina 

pequena 1,2 

Morro alto 3 

Morro baixo 1,8 

Morro médio 2,4 

Morrote 1,8 

Planície 

ampla 1,6 

Planície 

restrita 1,0 

Fonte: Modificado de Silveira et al., 2014. 

 

Tabela 13. Pesos atribuídos às classes de declividade.  

Classe de Declividade (%) Pesos Classificação 

Até 6 1 Muito Fraca 

De 6 a 12 2 Fraca 

De 12 a 20 3 Média 

De 20 a 30 4 Alta 

Acima de 30 5 Muito Forte 

Fonte: Adaptado de Spörl (2001). 

 

 



64 
 

Tabela 14. Pesos atribuídos às classes de uso do solo.  

MAPA CLASSES PESO 

Uso do solo 

Cobertura arbórea 0,6 

Cobertura rasteira 1,2 

Equipamentos expressivos em área 2,4 

Mineração 2,4 

Outras classes 1,2 

Solo exposto 3 

Uso urbano residencial consolidado 2,5 

Uso urbano residencial não consolidado 3 

Fonte: Modificado de Ross, 1994. 

 

Tabela 15. Pesos atribuídos às classes de pedologia.  

MAPA CLASSES PESO 

Pedologia 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo distrífico, textura 

argilosa/muito argilosa e  Latossolo 
1,2 

Vermelho-Amarelo distrífico, textura argilosa 

Associação de Cambissolo Háplico Tb  e Latossolo Vermelho-

Amarelo distrífico, ambos textura 
2,4 

argilosa e pedregosos 

Associação de Cambissolo Háplico Tb distrífico ou  e 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, 
2,4 



65 
 

ambos textura argilosa e pedregosos 

Associação de Cambissolo Háplico Tb distrífico; e Latossolo 

Amarelo distrífico , pouco profundo, 
1,8 

ambos textura argilosa 

Associação de Gleissolo Háplico Ta/Tb distríficos e eutrófico, 

textura argilosa e Organossolo Háplico 3,0 

Associação de Gleissolo Háplico textura argilosa com 

Neossolo, ambos Tb distríficos 3,0 

Associação de Latossolo Amarelo distrífico, pouco profundo; 

com Cambissolo Háplico Tb distrífico, 
1,8 

ambos textura argilosa 

Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo distrífico e 

Cambissolo Háplico Tb, ambos textura  
1,2 

argilosa e pedregosos 

Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo distrífico; e 

Cambissolo Háplico Tb distrífico, ambos 
1,2 

textura argilosa e pedregosos 

Cambissolo Háplico Tb, textura argilosa, pedregoso e rochoso 3,0 

Cambissolo Háplico Tb distrífico, textura argilosa, pedregoso e 

rochoso (CX) 3,0 

Mineração 3,0 

Fonte: Modificado de Ross (1994). 

Para a obtenção da carta de vulnerabilidade ambiental foi aplicado o método de 

comparação “para a par”, que permite a compensação entre os fatores analisados 
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por meio de um conjunto de pesos relativos à importância de cada fator. Os pesos 

atribuídos foram baseados em Grigio (2003).  

Na confecção do mapa de vulnerabilidade, todos os quatro fatores envolvidos 

(litologia, geomorfologia, pedologia e declividade) receberam o mesmo peso (0,25); 

já na elaboração da carta de vulnerabilidade ambiental atribuiu-se o peso “0,5” aos 

fatores envolvidos (mapa de vulnerabilidade natural e mapa de uso e ocupação do 

solo). 

 

5.2.2 Análises Laboratoriais 

 

Para as análises de laboratório foram realizadas as coleta das amostras de 

água a cada dois meses durante um ciclo de 1 ano, iniciando-se em Março de 2015. 

Foram escolhidos 5 pontos de coleta de amostragem que são identificados no mapa 

apresentado na Fig. 12; esses pontos foram escolhidos no início da pesquisa após 

análise prévia da área através do geoprocessamento e visita de reconhecimento de 

área.  

Os pontos de amostragem foram designados de tal maneira que 

abrangessem a bacia como um todo englobando diferentes tipos de classe de uso 

da terra e acompanhando o corpo d’água principal da bacia. A Fig. 13 ilustra as 

características do ponto 1, com coordenada geográfica em 23° 21’ 21,04”S; 46° 24’ 

44,26”O, e que contém em suas proximidades 3 grandes classes de uso da terra, 

sendo essas a V1 – Formação arbórea densa nativa, a V4 – Vegetação rasteira 

plantada (agricultura) e a V5 – Vegetação rasteira plantada (campo). 
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Figura 12. Pontos de amostragem na Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 
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Figura 13. Ponto 1 situado na saída de um pequeno pesqueiro particular. 

O ponto 2, com coordenada geográfica em 23° 22’ 23,64”S; 46° 25’ 51,13”O,  

ilustrado na Fig. 14, contém em suas proximidades 3 grandes classes de uso da 

terra, sendo essas a V1 – Formação arbórea densa nativa, a R7 – Ocupação urbana 

residencial com baixa densidade (chácaras) e a M – Mineração. 

 

Figura 14. Ponto 2 situado em uma área de mineração. 

Para o ponto 3 ilustrado na Fig. 15, com coordenada geográfica em 23° 23’ 

31,51”S; 46° 25’ 55,42”O, são observadas 4 grandes classes de uso da terra, sendo 

essas a V1 – Formação arbórea densa nativa, a V5 – Vegetação rasteira plantada 

(campo), a R2 – Ocupação urbana residencial com muito alta densidade ordenada e 

a R4 – Ocupação urbana residencial com alta densidade ordenada. 
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Figura 15. Ponto 3 situado no bairro Cidade Soberana, após obras do Rodoanel. 

O ponto 4 ilustrado na Fig. 16 com coordenada geográfica em 23° 23’ 

50,99”S; 46° 25’ 44,89”O, contém 3 grandes classes de uso da terra, sendo essas a 

V3 – Formação arbórea aberta, a V5 – Vegetação rasteira plantada (campo) e a R4 

– Ocupação urbana residencial com alta densidade ordenada. 

 

Figura 16. Ponto 4 situado entre os bairros Jardim IV Centenário e Jardim Ponte 

Alta, próximo à uma área de comércio. 

 

E por último, o ponto 5 na Fig. 17 com coordenada geográfica em 23° 24’ 

21,07”S; 46° 25’ 58, 24”O, onde observam-se 4 grandes classes do uso da terra, 

sendo essas a V3 – Formação arbórea aberta, a V5 – Vegetação rasteira plantada 

(campo), a R4 – Ocupação urbana residencial com alta densidade ordenada e a R7 

– Ocupação urbana residencial com baixa densidade (chácaras). 
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Figura 17. Ponto 5 situado no bairro Jardim Hanna. 

 

5.2.3 Análises de campo 

 

As análises de pH (UpH), Temperatura (°C), Condutividade Elétrica (µS/cm), 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) e Turbidez (UNT) foram realizadas em campo com a 

presença dos equipamentos calibrados. Foram utilizados os seguintes aparelhos no 

campo: pHmetro de marca Digimed (DM – 2), Condutivímetro de marca Digimed 

(DM – 3), Oxímetro de marca Digimed (DM – 4), com termômetro incluso e 

Turbidímetro de marca Quimis (Q279P). A calibração dos equipamentos foi realizada 

antes das medições para obter os resultados mais precisos possíveis. 

 

5.2.4   Análises de Fragilidade Ambiental 

 

 A metodologia utilizada nesta dissertação foi adaptada das metodologias 

aplicadas por Ross (1994), porém o propósito da fragilidade ambiental foi servir 

como ferramenta para concretizar as informações obtidas nas análises químicas e 

também no geoprocessamento. O autor utilizou a metodologia para a análise de 

bacias como um todo, já neste estudo em questão essa metodologia foi modificada e 

assim aplicada primeiramente para o bloco norte da bacia e em seguida para o bloco 
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sul, obtendo assim o grau de fragilidade específico de cada bloco analisado, onde os 

pontos 1 e 2 foram usados como base para o bloco norte e os pontos 3, 4 e 5 para o 

bloco sul. 

 As grandezas que foram utilizadas para a análise de Fragilidade Potencial 

(FP) foram a Pluviosidade média do município, a Declividade (D), o Solo (S), a 

Geologia, a Geomorfologia e a Malha Hídrica e por último, para o cálculo de 

Fragilidade Ambiental, foi utilizado  o Uso e Ocupação (UO), o Índice de Qualidade 

de Águas Modificado (IQAM) e o valor previamente obtido da FP. 

 O valor utilizado para PP foi de 1375 mm, e já que a região da área de estudo 

tem características de clima tropical com estação seca de inverno, foi atribuído um 

valor de 3,0 graus de fragilidade pluviométrica em uma escala de 0,0 a 5,0.  

Os valores para as demais grandezas utilizadas foram analisados para cada 

ponto, levando em consideração as informações citadas no subcapítulo de 

Fragilidade Ambiental. Vale lembrar que segundo Franco (2012), em áreas onde é 

possível encontrar variantes de uma mesma grandeza, é necessário adotar 

equações de cálculo médio que priorizem a variante de grau mais elevado, tais 

como a Equação 3, 4, 5 e 6. 

Equação 3. Cálculo Médio de Variante Simples. 

                                                                      (Eq.03) 

Onde: 

x = Valor total do grau de fragilidade estudado; 

y = Valor da variação maior; 

z = Valor da variação menor. 

 

Equação 4. Cálculo Médio de Variante com composição tripla. 

                                                     (Eq.04) 

Onde: 

x = Valor total do grau de fragilidade estudado; 
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y = Valor da variação maior; 

z = Valor da variação média; 

α = Valor da variação menor. 

 

Equação 5.  Cálculo Médio de Variante com composição quádrupla. 

                                           (Eq.05) 

Onde: 

x = Valor total do grau de fragilidade estudado; 

y = Valor da variação maior; 

z = Valor da variação com segundo maior valor; 

α = Valor da variação intermediária; 

β = Valor da variação menor. 

 

Equação 6. Cálculo Médio de Variante multifacetada. 

                        (Eq.06) 

 Onde: 

x = Valor total do grau de fragilidade estudado; 

y = Valor da variação maior; 

z = Valor da variação com segundo maior valor; 

α = Valor da variação com terceiro maior valor; 

β = Valor da variação intermediária. 

δ = Valor da variação mais baixa. 
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5.2.5   IQAM 

 

Em 1970, a partir de um estudo realizado por especialistas pela “National 

Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o 

IQA – Índice de Qualidade das Águas que incorpora nove variáveis consideradas 

relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante 

principal a sua utilização para abastecimento público (CETESB, 2012). O IQA é 

calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água correspondentes às 

variáveis que integram o índice. 

Para o cálculo do IQA desta dissertação, foram feitas duas modificações após 

estudos prévios conduzidos na Universidade Guarulhos na equação utilizada pela 

CETESB, onde não foram contemplados os parâmetros Temperatura e Nitrogênio 

Total. A Temperatura não foi utilizada devido às características da área de estudo, a 

variação deste atributo é mínima no decorrer das análises, diminuindo assim o seu 

grau de influência entre os pontos. Além disso, no próprio cálculo utilizado pela 

CETESB, sempre é considerada variação de temperatura igual a zero. Já o 

Nitrogênio Total não foi utilizado devido à ausência dos equipamentos necessários 

para a sua análise na universidade onde essa pesquisa foi realizada. Para a 

composição do cálculo feito na Universidade Guarulhos do Índice de Qualidade das 

Águas Modificado (IQAM) considerou-se os seguintes valores de contribuição para 

os atributos: pH (13%), OD (20%), DBO (15%), PT (15%), E. Coli (17%), TU (10%) e 

ST (10%). A equação modificada é: 

                                      sendo n=7                             (Eq.07) 

Equação 7. Equação do Índice de Qualidade das Águas Modificado (IQAM).  

Onde: 

IQAM: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 
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qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da 

respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração 

ou medida e, 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, 

atribuído em função da sua importância para a conformação global de qualidade. 

 Cabe destacar que a equação proposta apresentou grande proximidade para 

os valores de IQA modificado (IQAM) e o IQA Cetesb, indicando a confiabilidade 

para os valores obtidos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta dissertação foram apresentados em quatro itens: 

Mapeamento, Variação Espacial e Temporal da Qualidade da Água, Fragilidade 

Ambiental, e finalmente uma análise integrada das análises das águas superficiais 

em função do uso da terra e fragilidade ambiental ao longo da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão das Lavras (BHRL). Ou seja, no item 6.1, mapeamento, foram 

apresentados todos os mapas necessários para as análises de Fragilidade 

Ambiental. No item 6.2, os resultados das amostras de água estão apresentados na 

forma de tabelas e gráficos que demonstram todos os resultados analíticos dos 

ciclos de análise desta pesquisa. No item 6.3, os Resultados da Fragilidade 

Ambiental ao longo da BHRL são apresentados através da utilização das fórmulas 

adequadas nos pontos analisados. Finalmente, no item 6.4, é apresentada uma 

análise integrada da qualidade ambiental ao longo da BHRL. 

 

6.1 Mapeamento 

 

Após classificação de todos os objetos citados na metodologia, foi possível 

mapear a área de estudo de acordo com as informações citadas e assim gerar uma 

série de mapas que por sua vez apontam características específicas da BHRL. 

No mapa da BHRL na Fig. 18, pode-se observar que a área de estudo desta 

dissertação possui algumas características específicas no que diz respeito ao relevo, 

tais como: 

- Concentrações de montanhas e morros com cotas acima de 1000 metros, 

localizadas na parte noroeste da bacia; 

- Presenças de montanhas, morros e morrotes acima de 900 metros e 

também presença de morros baixos e morrotes de altitude inferior na 

porção nordeste da bacia e; 



76 
 

- Concentrações de colinas e planícies na porção sul da bacia, onde há 

ocupação urbana. 

 Já na Fig. 19 e Fig. 20 respectivamente é possível observar a declividade e a 

hipsometria da área de estudo, permitindo assim mais algumas observações, tais 

como: 

- Graus mais elevados de declividade encontram-se na região norte da bacia, 

com alguns pontos chegando a valores superiores a 60% coincidindo com 

as áreas de maior altitude; 

- Em contrapartida, graus de elevação baixíssima que acabam caracterizando 

uma região de planície de fundo de vale encontram-se mais ao sul da 

bacia, acompanhados de elevações baixas. 

As características pedológicas e geológicas da BHRL são apresentadas nas 

Fig. 21 e 22. Vale lembrar que a pedologia por si só está relacionada às tipologias 

de solo, enquanto que a geologia é basicamente a relação estrutura – rochas. 
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Figura 18. Mapa da Geomorfologia da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 19. Mapa de Declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 16. Mapa Hipsométrico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 17. Mapa Pedológico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras.  

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 18.  Mapa Geológico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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 No mapa de uso da terra da BHRL como um todo, com classes de uso da 

terra específicas está ilustrado na Fig. 23, e finalizando a série de mapas da BHRL 

mais 2 mapas com clases mais simplificadas da mesma, na Fig. 24, destaque ao uso 

da terra da porção norte da bacia e na Fig. 25, a porção sul, ambos tendo como fator 

limitante a obra do rodoanel, ainda em construção. 
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Figura 23. Mapa de uso da terra da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras. 

Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 24. Mapa de uso da terra da porção norte da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

das Lavras. Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo 

Autor. 
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Figura 25. Mapa de uso da terra da porção sul da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das 

Lavras. Fonte: Informações básicas de Oliveira et al., 2009. Adaptado pelo Autor. 
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Com base nos mapas de uso da terra apresentados nas Fig 23, 24 e 25, as 

classes foram agrupadas de forma simplificada, em quatro grandes classes, 

conforme pode ser observado na Fig. 26, para a bacia toda, e separado em dois 

blocos, como na Fig. 27 o bloco norte e na Fig. 28, o bloco sul. 

 

Figura 26. Classes de Uso da terra da BHRL. 

 

 

Figura 27. Classes de Uso da terra do bloco norte da BHRL. 
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Figura 28. Classes de Uso da terra do bloco sul da BHRL. 

 

Dividindo a área de estudo em duas grandes regiões usando como fator 

limitante a obra do rodoanel, temos dois blocos da bacia, o norte e o sul, onde pode-

se apontar características marcantes das mesmas, como as diferenças cruciais no 

que diz respeito ao uso da terra. Na região norte é possível encontrar grandes áreas 

de vegetação nativa e a atuação antrópica pode ser resumida em ocupações de 

terrenos para chácaras, uso agrícola e extração mineral (Fig. 24). Já na região sul 

da bacia, região que já está mais próxima do aeroporto internacional de Guarulhos, 

porém ainda considerada como região periférica da cidade em relação ao centro da 

mesma, é possível encontrar bairros em período de consolidação e bairros já 

consolidados, tornando assim mais rara a presença de vegetação, seja ela nativa ou 

não (Fig 25). Além disso, a obra do Rodoanel passa pela BHRL, com extensão 

suficiente para a criação de uma classe de uso da terra específica, a S4, que passa 

próximo de áreas residenciais e corta áreas de mineração, áreas árboreas nativas e 

áreas de campo. Com a extensão da obra cria-se possibilidades de impactos 

ambientais, tal como deposição e movimentação de sedimentos que podem mudar 

parâmetros ambientais, tais como TU, CE e Sólidos Totais que por sua vez podem 

alterar negativamente valores da Fragilidade Ambiental da bacia. Outro possível 

impacto é o aumento de interesse da população por essa região, o que pode resultar 

em um aumento de ocupação urbana e uma maior geração de carga poluidora. 
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 Diferentes usos da terra geram diferentes tipos e níveis de impactos 

ambientais, quanto menor a ocupação antrópica, ou seja, quanto maior a presença 

de áreas de ocupação relacionadas à vegetação nativa, mais preservada pode ser 

considerada aquela área em questão e em contramão, uma área com concentrações 

de ocupação antrópica pode ser considerada mais impactada. 

 Já o  mapa de Vulnerabilidade Natural da Bacia do Lavras, de maneira 

geral, é composto por áreas de “moderada” a “baixa” vulnerabilidade (Figura 

29). 

O mapa não apresentou áreas que se enquadrem na classe de vulnerabilidade 

“muito alta”. Nas poucas áreas de “alta” vulnerabilidade, ocorre influência direta dos 

fatores declividade (nas áreas de altas declividades) e do mapa geomorfológico, 

mais precisamente, a classe morro alto. Tagliani (2003),  aponta que há uma relação 

direta entre valores elevados de declividade e valores elevados de vulnerabilidade.  

Nas áreas de vulnerabilidade “moderada”, o mapa litológico foi o que teve maior 

contribuição, principalmente com as classes “Metapelito” e “Terciário”. 

O fator pedológico, através das Associações com Gleissolos é o que teve maior 

influência sobre sobre as áreas de “baixa” e “muito baixa” vulnerabilidades.  
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Figura 29. Mapa de Vulnerabilidade Natural da Bacia do Lavras. Fonte: Autor. 

 

Vulnerabilidade ambiental (VA) 

De acordo com a carta de VA, 80% do território (cerca de 19,6km2) está 

compreendida em áreas de “muito baixa” a “baixa” vulnerabilidade, seguida de 

“moderada” vulnerabilidade em 7,2% da área da bacia, “alta” vulnerabilidade em 

13% e “muito alta” em 0,04% (Figura 30). A VA alta coinciciu com as áreas de uso 

urbano residencial consolidado e não consolidado. 
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Pode-se observar também que as áreas com “muito baixa” e “baixa 

vulnerabilidade” estão localizadas onde há predomínio de vegetação arbórea, o que 

corrobora com a importância já conhecida das cobertura vegetais de grande porte, 

na manutenção da paisagem. 

 

 

Figura 30. Mapa de Vulnerabilidade Ambiental da Bacia do 

Lavras. Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 16 é possível visualizar os valores em área (porcentagem) relativos 

às vulnerabilidades natural e ambiental. 
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Tabela 16. Áreas das classes de Vulnerabilidade Natural e Vulnerabilidade 

Ambiental da Bacia do Lavras. 

VN VA 

Classes Área (%) Classes Área (%) 

Muito baixa 2,80 Muito baixa 52,13 

Baixa 50,16 Baixa 27,74 

Moderada 43,76 Moderada 7,18 

Alta 3,28 Alta 12,91 

‒ ‒ Muito alta 0,04 

  

 

6.2 Variação Temporal e Espacial da Qualidade da Água 

 

Os estudos da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras (BHRL) foram 

compostos de um ciclo de 6 análises bimestrais. Os resultados dessas análises 

físico-químicas, microbiológica das análises de campo e laboratoriais podem ser 

observados nas Tabelas 17 e 18 e das Figuras 31 até Figura 39. 

Segundo Decreto nº 10.755 de 22 de novembro de 1977 (SÃO PAULO, 1977) 

que dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água receptores na classificação 

prevista no Decreto nº8.468, de 08 de setembro de 1976 têm-se que o Rio Baquirivu 

Guaçu e todos os seus afluentes, com exceção do Reservatório do Tanque Grande 

e seus afluentes, até a confluência com o Rio Tietê, no Município de Guarulhos fica 

enquadrado como classe 3. Os corpos hídricos da área de estudo são afluentes do 

Rio Baquirivu-Guaçu e, portanto enquadrados como classe 3. Os valores de 

referência dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos utilizados foram 

baseados na Resolução CONAMA 357/05 para corpos hídricos de classe 3. Os 

números em negrito destacados nas Tabelas 17 e 18 referem-se a valores fora dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357. 
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Tabela 17. Resultados Médios das Análises de Campo da BHRL. 

Resultados Médios das Análises de Campo da BHRL 

Datas Pontos 
T 

(°C) pH CE (µS/cm) OD (mg/L) TU (UNT) 

10/03/15 

1 25,00 6,17 65,80 7,95 2,79 

2 25,00 6,58 130,10 7,33 34,00 

3 22,90 6,38 218,00 6,97 570,67 

4 23,23 6,32 204,00 8,98 580,00 

5 25,00 6,21 266,00 4,44 494,67 

19/05/15 

1 18,33 6,59 78,13 7,68 3,93 

2 18,53 6,84 128,77 7,33 8,77 

3 19,23 6,38 258,67 1,36 161,67 

4 19,77 6,45 259,67 2,20 152,67 

5 20,23 6,53 354,00 1,10 132,00 

30/07/15 

1 15,33 6,34 83,00 7,49 10,87 

2 14,70 6,50 138,27 9,30 4,17 

3 16,33 6,32 311,00 1,60 45,67 

4 16,37 6,46 404,67 2,40 44,00 

5 17,47 6,46 437,67 1,27 55,33 

29/09/15 

1 19,90 6,01 80,40 7,82 2,20 

2 19,47 6,49 160,00 11,37 15,90 

3 19,00 6,26 247,00 5,82 ≥1000,00 

4 20,13 6,30 246,00 4,53 ≥1000,00 

5 21,73 6,34 313,00 2,72 ≥1000,00 

3/12/15 

1 22,13 5,92 71,10 6,02 0,99 

2 21,43 6,46 132,57 7,19 6,02 

3 23,60 6,37 254,33 5,57 242,33 

4 22,67 6,25 237,33 3,16 56,97 

5 24,03 6,32 300,33 3,30 55,93 

18/01/16 

1 24,80 5,00 76,30 8,35 6,10 

2 24,83 5,47 67,73 6,15 0,88 

3 26,00 5,65 196,50 4,82 90,10 

4 25,57 5,70 195,73 4,75 84,47 

5 27,00 5,69 263,67 3,30 96,33 

CONAMA  

  
N.E. 6 - 9 N.E. mín. 4 máx. 100 

357/05 
 

 Valores em negrito são valores fora do padrão CONAMA 357/05 
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Tabela 18. Resultados Médios das Análises Laboratoriais da BHRL. 

Resultados Médios das Análises Laboratoriais da BHRL 

Datas Pontos 
E. Coli  DBO  PT ST 

(UFC/100 
mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

10/03/15 

1 0,00E+00 3,2 ≤0,007 79,0 

2 0,00E+00 4,9 ≤0,007 128,0 

3 4,00E+05 45,0 0,986 403,5 

4 2,50E+05 34,0 0,727 508,0 

5 1,30E+06 50,0 1,700 480,5 

19/05/15 

1 0,00E+00 0,0 ≤0,007 175,0 

2 0,00E+00 0,0 ≤0,007 210,0 

3 1,60E+06 12,6 1,960 438,5 

4 7,00E+05 17,3 2,025 327,5 

5 1,30E+06 53,7 2,544 397,0 

30/07/15 

1 4,00E+00 0,0 ≤0,007 112,0 

2 4,00E+00 0,0 ≤0,007 187,0 

3 2,80E+06 55,8 0,662 282,5 

4 3,20E+06 41,7 1,376 422,5 

5 3,20E+06 55,4 0,857 545,0 

29/09/15 

1 5,30E+03 10,9 ≤0,007 75,0 

2 3,22E+04 4,9 ≤0,007 123,0 

3 1,20E+07 30,9 1,051 880,5 

4 5,00E+06 49,0 0,792 973,5 

5 5,00E+07 27,9 2,089 886,0 

3/12/15 

1 2,10E+03 0,5 ≤0,007 35,2 

2 5,00E+03 0,9 ≤0,007 54,0 

3 1,25E+06 37,5 0,444 179,0 

4 1,00E+06 24,1 0,837 130,0 

5 5,00E+06 57,0 0,256 354,5 

18/01/16 

1 1,70E+03 12,6 ≤0,007 121,0 

2 1,10E+04 18,6 ≤0,007 200,0 

3 1,40E+06 30,65 0,722 270,0 

4 1,00E+06 24,1 0,431 235,0 

5 1,30E+07 62,5 0,962 359,0 

CONAMA  

  
máx. 2400 

máx. 
10 

máx. 
0,15 

máx. 
500 357/05 

 

 Valores em negrito são valores fora do padrão CONAMA 357/05 
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Figura 31. Valores médios da Temperatura de março de 2015 a janeiro de 2016. 

 

          

 

Figura 32. Valores médios do pH de março de 2015 a janeiro de 2016. 
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Figura 33. Valores médios do PT de março de 2015 a janeiro de 2016. 

 

 

 

Figura 34. Valores médios da DBO de março de 2015 a janeiro de 2016. 
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Figura 35. Valores médios do OD de março de 2015 a janeiro de 2016. 

 

 

Figura 36. Valores médios da E. Coli de março de 2015 a janeiro de 2016. 

 

 



97 
 

 

Figura 37. Valores médios da CE de março de 2015 a janeiro de 2016. 

 

 

 

Figura 38. Valores médios da TU de março de 2015 a janeiro de 2016. 
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Figura 39. Valores médios de ST de março de 2015 a janeiro de 2016. 

 

Através dos nove parâmetros apresentados anteriormente nas Figs 31 a 39, 

observa-se que os parâmetros temperatura (Fig 31) e pH (Fig 32) foram os únicos 

que não sofreram variação ao longo da BHRL. Para o pH, a grande maioria das 

medidas encontram-se dentro do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 

357/05 para áreas de classe 3 de ambiente lótico. Os pontos 1 e 2 da área estudada 

são os pontos mais ao norte da bacia, com maior porcentagem de vegetação 

preservada, e por sua vez, os pontos mais afastados das áreas urbanizadas, onde 

encontram-se localizados os pontos 3, 4 e 5. Apesar desta diferença em termos de 

classes de uso da terra, o pH não demonstrou ser um parâmetro indicador efetivo. 

Todos os outros parâmetros analisados, ou seja, PT (Fig 33), DBO (Fig 34), 

OD (Fig 35), E.coli (Fig 36), CE (Fig 37), TU (Fig 38) e ST (Fig 39) demonstraram 

potencial como indicadores de qualidade da água em função do uso da terra. Nos 

pontos 1 e 2, mais preservados os valores estão em sua grande maioria dentro dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. A única exceção ocorreu na 

análise microbiológica da E. Coli que apontou resultados elevados no ciclo de 

análise do dia 29/09/2015 com valores de 5300 UFC.100 mL-1 no ponto 1 e 32200 

UFC.100 mL-1 no ponto 2. Para esses pontos ficarem dentro do limite estabelecido, 

deveriam apresentar resultados máximos de 2400 UFC/100 mL. O motivo provável 

para os valores elevados de E. Coli elevados está relacionado a grande quantidade 

de precipitação no dia anterior a coleta que pode ser responsável por acelerar o 

processo de poluição difusa, carregando materiais particulados e também materiais 
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de origem orgânica de uma pequena criação bovina da propriedade localizada 

próximo do ponto 1. Observando o mapa da malha hídrica com os pontos analisados 

na Metodologia e também o mapa de Declividade nos resultados apresentados em 

Mapeamento, é possível observar que o ponto 1 encontra-se em um local de com 

declive em cerca de 30% e com áreas ocupadas pela classe de uso da terra campo, 

fatores que facilitariam que possíveis materiais contaminantes cheguem no ponto de 

coleta e uma vez que o material seja recebido no ponto 1, o mesmo seria carregado 

até o ponto 2, devido a relativa curta distância (algo em torno de 3 km). 

 Outro fator interessante sobre os pontos 1 e 2 é que mesmo sendo os 2 

pontos mais preservados da região, os mesmos apresentam características de uso 

da terra diferenciados. O ponto 1 encontra-se em uma propriedade particular bem 

preservada com vegetação rasteira plantada, cercada por Vegetação Nativa. Cabe 

destacar que o exato ponto de amostragem é um lago de pesca dentro dessa 

propriedade que também tem uma pequena criação bovina. Já o ponto 2 encontra-

se na entrada de uma área de Mineração que por sua vez encontra-se cercada por 

áreas com Vegetação nativa à sua esquerda e Vegetação rasteira plantada à sua 

direita.  

Outra observação que merece destaque, ainda na comparação do ponto 1 

com o ponto 2, e que pode ser constatado na Fig 35, é o maior valor médio de OD 

no ponto 2 em relação ao ponto 1. No ponto 2 existem pequenas quedas d’águas 

que permitem uma aeração das águas, e por consequência um aumento no teor de 

OD. 

O ponto 3 é o primeiro ponto analisado em uma mancha urbana, na realidade 

na borda de uma mancha urbana e por essas razões apresenta diversos parâmetros 

fora dos valores limite da legislação, mesmo estando próxima de áreas com 

bastante vegetação como é possível observar no mapa de Uso da terra (Fig 23). 

Vale lembrar que a bacia como um todo se encontra em uma região periférica do 

município guarulhense e por essas razões a infraestrutura tende à precariedade com 

má organização e grande procura residencial, resultando em uma área com alta 

densidade populacional com muitas áreas não asfaltadas, características que 

facilitam o processo de poluição difusa nesta bacia hidrográfica. 
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 De acordo com Sperling (1996), os parâmetros PT (Fig 33), DBO (Fig 34), OD 

(Fig 35), E.Coli (Fig 36), estão relacionados com a presença de esgoto. O ponto 3, 

como pode ser observado nas citadas figuras, pode ser considerado o ponto de 

inflexão na qualidade da água da BHRL, indicando a presença de esgoto nestes 

corpos hídricos. Os parâmetros PT, DBO e E.Coli apresentaram, a partir do ponto 3, 

sem exceção, valores fora dos limites estabelecidos pela legislação. Isso indica que 

para estes parâmetros mesmo em períodos mais secos ou mais chuvosos, a 

qualidade da água está comprometida sendo, portanto, bons indicadores da 

qualidade de água desta bacia. O parâmetro OD, no entanto, variou entre valores 

acima do limite mínimo de 4 mg.L-1 para período mais chuvoso, a valores abaixo 

deste limite para períodos mais secos. 

A medida de condutividade elétrica expressa a capacidade da água em 

conduzir corrente elétrica, portanto, dependente das concentrações de íons 

presentes em um corpo d’água. Inúmeros trabalhos tem relatado o uso da 

condutividade elétrica nos estudos de impacto de poluentes no ambiente aquático, 

tanto em rios (UWIDIA & UKULU, 2013; THOMPSON et al., 2012) quanto em lagos 

(DAS et al., 2006; COSTA & HENRY, 2010). Cabe destacar que cada região 

apresenta uma água com condutividade elétrica característica, dependendo 

principalmente dos tipos de rochas pelo qual ela permeia (TONG & CHEN, 2002). 

Sua determinação, apesar de não ser prevista em legislação, pode representar uma 

medida indireta da concentração de poluentes. Na Fig 37, as medidas de 

condutividade realizadas indicam que a partir do ponto 3 ocorre um aumento na 

quantidade de íons em solução, provenientes do esgoto doméstico que apresenta 

grande quantidade de sais (SPERLING, 1996). 

Os parâmetros turbidez e sólidos totais nas águas estão diretamente 

relacionados e dependem do tipo de solo, além do uso da terra, ou seja, a presença 

de vegetação ou solo exposto poderá afetar diretamente estes parâmetros 

(SÁNCHEZ,2008). A partir do ponto 3, de acordo com as Fig. 38 e Fig.39, constata-

se um elevado aumento nos seus valores, estando muitos deles fora do limite 

estabelecido pela legislação.  O bloco sul da BHRL, especialmente nos locais dos 

pontos 3, 4 e 5, tem uma grande presença de Aluvião, solo formado através de 

depósitos de sedimentos considerados clásticos, tais como areia, lama e sedimentos 

com granulometria intermediária, normalmente associado às planíceis deltaicas com 



101 
 

material carregado. Essas características são uma possível causa para o aumento 

de valores de turbidez e sólidos totais (OLIVEIRA, A. M. S. et al., 2009). 

 Existe ainda o agravante desta situação com a obra do Rodoanel que 

começa a impactar a BHRL a partir do ponto 3 com uma extensiva área de solo 

exposto e a possibilidade de carregamento e lixiviação de materiais particulados. 

 O ponto 4 já está mais aprofundado na mancha urbana, onde esperavam-se 

valores mais elevados que o ponto anterior, mas devido a natureza específica do 

ponto, acaba apresentando valores similares ao ponto 3 conforme pode ser 

observado nas Figs 31 a 39. Isso se deve ao fato de uma entrada da rede de coleta 

de águas pluviais, que acaba adicionando mais água ao curso d’água, aumentando 

a vazão e diluindo particulados e espécies analisadas e também fatores 

geotécnicos, tais como tipo de solo, pequena declividade e relevo. 

 O ponto 5 é o ponto mais ao sul da BHRL, recebe toda a contribuição dos 

pontos anteriores, sendo o ponto mais próximo da Rodovia Presidente Dutra e do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por esses motivos pode ser considerado o 

ponto mais urbanizado da área estudada, e de acordo com as Fig 31 a 39, os 

parâmetros analisados indicam uma piora na qualidade da água ao ser lançado no 

Rio Baquirivu-Guaçu. 

  

6.3 Resultados da Fragilidade Ambiental 

 

Diversas metodologias podem ser utilizadas para avaliação de uma bacia 

hidrográfica, neste momento serão apresentados os resultados através da Tabela 19 

de uma metodologia de avaliação modificada de Ross (1994) e Franco (2012). 

 Para o cálculo de grau de fragilidade ambiental, primeiramente foi utilizado a 

Equação de Fragilidade Potencial, em seguida foi calculado a classsificação do Uso 

da terra e por último, foi calculado um Índice de Qualidade das Águas modificado, 

levando em consideração as análises feitas nesta dissertação, conforme tabelas 19 

a 21. Os resultados foram agrupados separando a bacia em 2 grandes blocos, o 

bloco norte que levou em consideração os pontos 1 e 2, e o bloco sul com os pontos 
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3, 4 e 5; essa separação levou em consideração as características de cada bloco, 

tais como diferentes tipos de uso da terra e os resultados das análises feitas no 

decorrer da dissertação. 

Tabela 19. Tabela dos cálculos e atributos da Fragilidade Potencial e Ambiental da 

BHRL. 

Bloco Norte Bloco Sul

(5 . 0,3) + (4 . 0,25) + (3 . 0,2) + (2 . 0,15) + (1 . 0,1) (5 . 0,3) + (4 . 0,25) + (3 . 0,2) + (2 . 0,15) + (1 . 0,1)

3,5 3,5

(3 . 0,5) + (2 . 0,3) + (1 . 0,2) (3 . 0,5) + (2 . 0,3) + (1 . 0,2)

2,3 2,3

Pluviosidade * 3 3

(5 . 0,5) + (4 . 0,3) + (3 . 0,2) (4 . 0,5) + (3 . 0,3) + (2 . 0,2)

4,3 3,3

(5 . 0,5) + (4 . 0,3) + (3 . 0,2) (4 . 0,4) + (3 . 0,3) + (2 . 0,2) + (1 . 0,1)

4,3 3

Malha Hídrica ** 1 1

Fragilidade Potencial 3,1 2,7

(5 . 0,4) + (4 . 0,3) + (3 . 0,2) + (1 . 0,1) (5 . 0,3) + (4 . 0,25) + (3 . 0,2) + (2 . 0,15) + (1 . 0,1)

3,9 3,5

(3 . 0,5) + (2 . 0,3) + (1 . 0,2) (5 . 0,6) + (4 . 0,4)

2,3 4,6

Fragilidade Ambiental 3,1 3,6

Qualidade das Águas***

Cálculos e Resultados da Fragilidade Potencial e Ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras

Declividade

Solo

Geologia

Geomorfologia

Uso do Solo

 

* Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com períodos secos 

entre 2 e 3 meses no inverno, e no verão com maiores intensidades de dezembro a 

março. 

** Todos os pontos analisados estão no curso principal da bacia hidrográfica. 

*** Foram considerados os valores das análises físico - químicas dos pontos 1 

e 2 para o Bloco Norte e os valores dos pontos 3, 4 e 5 para o Bloco Sul. 

Estudos de fragilidade ambiental de bacias hidrográficas podem utilizar 

diferentes critérios, como por exemplo, Cruz et al. (2010) que ao estudar a 

fragilidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Glória em Minas Gerais utilizou os 

mapas de uso do solo, declividade e tipo de solo. Através do uso da técnica de 

geoprocessamento, os autores propuseram um mapa da fragilidade ambiental, 

indicando a presença de áreas com alta fragilidade ambiental devido a regiões com 

solo exposto e inseridas em cambissolos, com forte potencial erosivo, além disso, 

receberam ligeira influência da declividade que é acima de 7%. 
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Os valores demonstrados na tabela 19 foram obtidos a partir da equação 7 

que utiliza sete parâmetros analisados para as amostras de água, onde foram 

calculados os valores de IQAM que encontram-se na Tabela 20. 

Tabela 20. Resultados do IQAM da BHRL. 

IQA Modificado - Valores 

Ciclos Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

1 87 81 15 15 12 

2 92 91 13 14 8 

3 86 89 14 13 12 

4 52 49 14 13 12 

5 63 63 17 20 18 

6 48 40 16 22 14 

 

Os valores de IQAM demonstram grande diferença na qualidade da água ao 

longo da bacia, como pode ser observado na Fig. 40, passando de uma 

classificação média Boa para os pontos 1 e 2, para uma classificação média 

Péssima para os pontos 3, 4 e 5. 

         

Figura 40. Resultados médios do IQAM da BHRL. 

A partir destes valores de IQAM e utilizando a tabela 08 de Níveis 

hierárquicos (ROSS, 1994) utilizados na avaliação da fragilidade ambiental 

referentes ao Índice de Qualidade de Água  foram obtidos os valores de 

classificação da qualidade de água (QA) com seus respectivos pesos que por sua 



104 
 

vez foram utilizados nos cálculos também demonstrados na tabela 20, estes pesos 

estão descritos na tabela 21. 

Tabela 21. Classificação dos resultados da Qualidade de Água (QA) modificado da 

BHRL. 

Qualidade de Água (QA)  - Classificação Conceitual 

Ciclos Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

1 1 1 5 5 5 

2 1 1 5 5 5 

3 1 1 5 5 5 

4 2 3 5 5 5 

5 2 2 5 4 5 

6 3 3 5 4 5 

 

As considerações para a classe da terra ao longo da BHRL estão apontadas 

na tabela 22, e refletem grandes mudanças na paisagem, como pode ser observado 

nos valores atribuídos para os diferentes pontos. 

Tabela 22. Classificação do Uso da terra da BHRL. 

Pontos Valores Justificativas

2 3,8 Situado em uma área de mineração com poucas áreas preservadas

3 3,8

Encontra-se em uma área de transição entre uma região com 

características mais preservadas e outra com características 

urbanas, situado ao sul do rodoanel e cercado por ocupações 

urbanas de alta densidade e não ordenadas e vegetação rasteira

4 3,3
Este ponto está em uma área de densidade urbana elevada e 

ordenada com ilhas de vegetação preservada e e vegetação rasteira

5 3,8
Situado em uma área com grande presença de ocupação urbana e 

solo exposto

 Encontra-se em uma propriedade com pequena cultura agrícola, 

cercada com uma grande concentração de vegetação nativa

Uso da terra da BHRL

1 1,6

 

Com todos esses parâmetros calculados, aplicou-se a Equação 02 de 

Fragilidade Ambiental para cada um dos 6 ciclos de análise, conforme tabela 23 e 

figura 41.  
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Tabela 23. Resultados referentes ao Grau de Fragilidade Ambiental da Bacia 

Hidrográfica Ribeirão das Lavras (BHRL), levando em consideração a Fragilidade 

Potencial (FP), o Uso do Solo (US) e a Qualidade das Águas (QA). 

Fragilidade Ambiental da BHRL 

Ciclos 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

FP US QA FP US QA FP US QA FP US QA FP US QA 

1 2,8 1,6 1,0 3,2 3,8 1,0 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 5,0 2,7 3,8 5,0 

2 2,8 1,6 1,0 3,2 3,8 1,0 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 5,0 2,7 3,8 5,0 

3 2,8 1,6 1,0 3,2 3,8 1,0 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 5,0 2,7 3,8 5,0 

4 2,8 1,6 2,0 3,2 3,8 3,0 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 5,0 2,7 3,8 5,0 

5 2,8 1,6 2,0 3,2 3,8 2,0 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 4,0 2,7 3,8 5,0 

6 2,8 1,6 3,0 3,2 3,8 3,0 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 4,0 2,7 3,8 5,0 

Médias 2,8 1,6 1,7 3,2 3,8 1,8 3,2 3,8 5,0 3,1 3,3 4,7 2,7 3,8 5,0 

FA Média 2,0 2,9 4,0 3,7 3,8 

 

 

Figura 41. Valores de Fragilidade Ambiental Média da BHRL. 
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6.4. Análise Ambiental integrada da Qualidade da Água, Uso da Terra e 

Fragilidade Ambiental da BHRL 

 

Após todos os resultados alcançados nesta dissertação foi possível observar 

características marcantes em todos os pontos. 

O ponto 1 pode ser caracterizado como o ponto mais preservado da BHRL 

com o menor grau de Fragilidade Ambiental, também sendo o ponto mais 

preservado no que diz respeito ao uso e ocupação da terra. O parâmetro com o 

valor mais alto deste ponto foi a Declividade, seguido de perto de outras 

características geotécnicas, fator que elevou a Fragilidade Potencial e por sua vez, a 

Fragilidade Ambiental. 

Assim como o artigo apresentado por Rodrigues e Souza (2013),  áreas com 

declividade elevada e pressão do avanço de ocupação urbana podem ocasionar 

classificações medianas de Fragilidade, mesmo com a presença de áreas 

preservadas, fazendo-se assim necessário um cuidado maior da gestão de áreas 

com essas características. 

O ponto 2 por sua vez, tem um Substrato Rochoso com grau de fragilidade 

elevado, acompanhado de um uso e ocupação impactante, uma área de mineração. 

Apesar de uma classificação de Declividade baixa e ainda estando na porção norte 

da bacia que observando o mapa de Uso da terra da BHRL, contém classes de uso 

da terra mais relacionadas à áreas preservadas (Formação Arbórea densa nativa), é 

possível afirmar que este ponto deve ser acompanhado de perto. Mesmo sendo o 

segundo ponto mais preservado desta pesquisa, existe a possibilidade da expansão 

de classes de uso da terra impactantes neste ponto, fator que poderia influenciar 

outros parâmetros de forma negativa, piorando assim a classificação da Fragilidade 

Ambiental do ponto 2. 

O ponto 3, que encontra-se na porção sul da bacia, é o ponto que marca a 

mudança drástica de uso e ocupação da bacia como um todo, já que é o primeiro 

ponto estudado mais urbanizado. Trata-se de uma área onde todos os atributos de 

grau de Fragilidade Potencial estão elevados, característica que pode apontar 

dificuldades de ocupação da área do ponto de vista urbano, devido a dificuldade de 
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construir em áreas de declividade elevada e solo não propício, devido a estabilidade. 

No entanto, como já foi dito, esse ponto está contido em uma área urbana periférica 

guarulhense, fator que deixou o atributo Uso do Solo elevado. O outro fator 

interessante deste ponto é que o IQAM apresentou o pior valor na escala de 

classificação (5,0) e quando somado com todos os parâmetros, atribuiu a pior 

classificação de grau de Fragilidade Ambiental da área de estudo. 

Tal como Filho (2006), que analisou uma área urbanizada de Campinas – SP, 

a urbanização da área estudada acaba sendo apontada como uma das justificativas 

para uma pior classificação da Fragilidade Ambiental. 

Dando continuidade, o ponto 4 ainda mantém as características de atributos 

elevados do ponto 3, porém com valores mais baixos nos parâmetros geotécnicos e 

uso do solo, o que ajudou a diminuir o valor do grau de Fragilidade Ambiental deste 

ponto. O IQAM demonstrou o reflexo da ocupação urbana, com valores de qualidade 

de água classificadas como Péssimas. 

Finalmente, o ponto 5 volta a apresentar atributos elevados, sendo este o 

único ponto a apresentar 3 atributos com valor máximo de classificação de 

fragilidade potencial: solo e geologia. O fator favorável da fragilidade potencial para 

este ponto foi a baixa declividade da região, no entanto, o ponto 5 ficou com o 

mesmo grau de Fragilidade Ambiental que o ponto 3, e a qualidade de água também 

ficou classificada como Péssima, reflexo da ocupação urbana ao longo de toda a 

bacia, uma vez que este é o ponto exutório da bacia. 

Silveira et al. (2014) avaliaram as fragilidades potencial e ambiental na bacia 

hidrográfica do rio Catolé Grande, sudoeste da Bahia. Assim como este trabalho, os 

autores acrescentaram parâmetros relativos à qualidade da água. A fragilidade 

potencial foi definida com base em informações sobre a declividade, tipo de solo, 

pluviosidade, geologia, geomorfologia e malha hídrica. A fragilidade ambiental foi 

obtida através dos resultados da fragilidade potencial acrescido de dados sobre o 

uso do solo e qualidade da água através da utilização do Índice de Qualidade da 

Água (IQA). As áreas com fragilidade ambiental alta foram predominantemente 

definidas na porção norte sentido oeste da bacia, onde prevalece áreas com o solo 

exposto e maior ocupação urbana, acentuada pela vulnerabilidade referente aos 
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recursos hídricos. Segundo os autores, a inclusão de fatores referentes aos recursos 

hídricos na análise da fragilidade ambiental possibilitou a obtenção de uma maior 

quantidade de informações importantes para a gestão e desenvolvimento 

sustentável da região.  

Outros pesquisadores também utilizaram a qualidade de água como 

parâmetro de estudos da Fragilidade ambiental de uma bacia hidrográfica, Franco et 

al. (2012) criaram um Índice de Qualidade da Água em Resposta à Fragilidade 

Ambiental (IQAFA) e determinaram os níveis de fragilidade ambiental da Bacia do 

Rio Almada, Bahia. O mapa de fragilidade ambiental foi obtido a partir da integração 

das características: precipitação pluviométrica, substrato rochoso, declividade, solo e 

seu uso e ocupação. Para o cálculo do IQAFA proposto pelos autores foram 

utilizados os parâmetros: temperatura, condutividade elétrica, pH, sólidos totais e 

turbidez, que segundo os autores mostraram-se adequados como indicadores para 

as alterações da qualidade das águas. A proposta dos autores para a determinação 

do IQAFA é que ele deveria ser de fácil reprodutibilidade por pesquisadores de todo 

o país. Nesse caso, o IQAFA não foi utilizado no cálculo da fragilidade ambiental, 

mas como um indicador da qualidade ambiental de uma bacia. O IQAFA apresentou 

elevada correlação com a fragilidade ambiental baixa, indicando que quanto maiores 

as áreas de fragilidade baixa, menor a perda da qualidade físico-química da água. 

A partir da tabela 16, pode-se observar que os pontos 1 e 2 apresentam 

valores de fragilidade potencial mais altos que os de fragilidade ambiental, pois 

considerando-se o uso e ocupação da terra do trecho norte (Fig. 23), constata-se 

63% de área preservada, 18% de campo e apenas 7% de área urbana, e isto 

acarreta uma classificação média Boa para a qualidade de água (Fig. 34). Para os 

pontos 3, 4 e 5, localizados abaixo do Rodoanel (Fig 21) no trecho sul da bacia, 

ocorre uma inversão, ou seja, a fragilidade ambiental apresenta valores maiores do 

que a fragilidade potencial. Neste trecho da bacia, apenas 15% da área refere-se à 

vegetação preservada (Fig. 24), e ocorre um aumento significativo da área urbana 

(35%), agravado pela falta de tratamento de esgoto na região, o que leva a uma 

classificação média Péssima para a qualidade de água (Fig. 30). Assim como 

Franco et al. (2012) e Silveira et al. (2014), este trabalhou também constatou a 

importância da informação sobre a qualidade da água na análise da fragilidade 

ambiental ao longo da BHRL. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A análise da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Lavras (BHRL) por meio de 

mapas geomorfológicos, declividade, hipsométrico, pedológico, geológico e de uso 

da terra, bem como das análises de águas em uma série temporal, permitiu realizar 

um diagnóstico ambiental, identificando as áreas degradadas e fornecendo uma 

análise da fragilidade ambiental da BHRL. 

Os diferentes usos da terra divididos em classes, juntamente com a dinâmica 

hidrográfica criaram uma relação que apontou as áreas com maior potencial de 

poluição. É digno de nota destacar que a utilização das análises das águas mostrou-

se eficiente para confirmar os dados apontados pelo geoprocessamento. 

Constata-se também que na BHRL, quanto mais afastado o ponto analisado 

estiver do centro urbano guarulhense, mais preservado este ponto estará, ou seja, 

áreas periféricas, com suas características de áreas urbanas em processo de 

consolidação, com áreas preservadas ainda presentes, contém valores de 

Fragilidade Ambiental menores, e valores analíticos ambientais melhores que os 

pontos mais ao sul da bacia que por sua vez estão mais pertos do centro urbano. 

 Cabe destacar que a fragilidade ambiental apresentada neste trabalho refere-

se à fragilidade ambiental atual, ou seja, início de 2016, pois na medida em que 

ocorrem alterações no uso e ocupação da terra, como a construção do Rodoanel, 

esses valores podem sofrer grandes alterações e devem ser novamente calculados. 

 Com relação à qualidade das águas da BHRL, os pontos localizados no 

trecho norte e mais preservados, apresentaram a maior parte dos dados dentro dos 

limites estabelecidos pela legislação CONAMA 357/05 para corpos hídricos de 

classe 3, e com classificação média de qualidade de água Boa. Já no trecho sul, 

onde a ocupação urbana associada à falta de tratamento de esgoto aumenta de 

forma significativa, como consequência levou a uma classificação média de 

qualidade de água Péssima. 

 A relação entre a qualidade da água, uso da terra e fragilidade ambiental 

pôde ser observada analisando-se os pontos 1 e 2, que apresentam valores de 

fragilidade ambiental menores do que a fragilidade potencial, indicando uma maior 
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preservação da mata e da boa qualidade de suas águas. Nos pontos 3, 4 e 5 ocorre 

uma inversão deste quadro com o aumento da fragilidade ambiental em relação à 

fragilidade potencial, devido aos altos valores no uso e ocupação da terra e também 

da péssima qualidade de água. 

O método utilizado na elaboração das cartas de vulnerabilidade apresentou 

resultados que podem ser utilizados para estudos de planejamento relativos à 

questão espacial e ambiental da Bacia do Lavras. A utilização de um Sistema de 

Informação Geográfica nesse caso foi fundamental, principalmente porque se 

constitui em uma ferramenta com recursos para a integração de diferentes 

informações cartográficas, por meio da álgebra de mapas.  

A análise da vulnerabilidade natural permitiu verificar que a bacia encontra-se, 

em sua maior parte, em situação estável. Por outro lado, a área urbana está inserida 

nos locais de maior vulnerabilidade ambiental. 

Por fim, as cartas de vulnerabilidade natural e ambiental podem ser empregadas 

pela administração municipal de Guarulhos, no planejamento do uso e ocupação do 

solo, visando também à regularização das áreas de maior vulnerabilidade. 

 Conclui-se que as informações deste presente estudo podem subsidiar 

gestores para tomada de decisões futuras, priorizando ações que venham a 

minimizar os impactos ambientais nesta bacia que já apresenta sinais de 

degradação ambiental. 
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