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INTRODUÇÃO 
 

As atividades humanas sejam elas no campo ou na cidade produzem o espaço 
geográfico que está em constante transformação. As formas econômicas de ocupação do 
solo ao longo da história, na maioria das vezes, ocorreram de forma degradante para o 
meio ambiente. 

A situação atual de degradação do ambiente está no bojo das discussões acerca 
da qualidade de vida para a população humana. As questões relacionadas aos recursos 
hídricos ganharam atenção de pesquisadores, políticos e das sociedades em geral, 
preocupados com a qualidade e quantidade de água disponível pelos mananciais de 
abastecimento público. 

A Organização Mundial de Saúde - OMS no ano de 2004 publicou um Guia 
sobre a qualidade da água para consumo humano, no qual recomenda que as entidades 
gestoras de sistemas de abastecimento de água desenvolvam planos de segurança para 
garantir a qualidade da água, incorporando metodologias de avaliação e gestão de 
riscos, bem como práticas de boa operação dos sistemas. (VIEIRA, 2005) 

A legislação brasileira sobre a qualidade da água para consumo humano através 
da Portaria n.º 518/2004 estabelece além das tradicionais análises laboratoriais, novas 
responsabilidades para as operadoras de sistema de abastecimento de água, como ações 
cabíveis para a conservação do manancial de abastecimento bem como análises de risco 
à saúde humana. 

Entretanto, esta norma não estabelece de forma sistematizada a metodologia por 
ela apresentada, como uma ferramenta de pronta utilização, dificultando o seu 
cumprimento. É neste contexto que surge a necessidade de elaboração de metodologias 
sistematizadas para aplicação da legislação atual, como o desenvolvimento de Planos de 
Segurança da Água. 

Um Plano de Segurança da Água sob a perspectiva da OMS e contemplando a 
legislação brasileira é um instrumento que identifica e prioriza perigos e riscos em um 
sistema de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor, visando 
estabelecer medidas de controle para reduzi-los ou eliminá-los e estabelecer processos 
para verificação da eficiência da gestão dos sistemas de controle e da qualidade da água 
produzida. 
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Esta concepção renovadora privilegia a abordagem da segurança da água de 
modo preventivo, visando contribuir para a diminuição da contaminação da água no 
manancial, facilitando assim, o tratamento pela operadora e prevenindo a contaminação 
dos sistemas de distribuição.  

O Plano de Segurança da Água da Universidade Federal de Viçosa - PSA-UFV é 
um projeto pioneiro no Brasil e tem por objetivo desenvolver uma proposta 
metodológica para implementação de futuros de Planos de Segurança de Água no país. 
Para isto, a proposta está sendo testada e validada por meio de estudos de caso. 

Neste contexto, o conhecimento da fragilidade ambiental presentes no sistema de 
uma bacia hidrográfica possibilita compreender a realidade dinâmica da relação 
homem/natureza e obter informações relevantes de problemas para subsidiar ações 
futuras. 

A determinação da fragilidade ambiental em bacias hidrográficas seja no espaço 
urbano ou rural vem sendo aplicada em diversos estudos utilizando técnicas de suporte a 
decisão e Sistemas de Informações Geográficas como é o caso de Ghezzi (2003), 
Kawakubol et al. (2005) e Pachechenik (2004). 
 Tais estudos são baseados na metodologia proposta por Ross (1994) que estuda a 
relação do espaço geográfico em conjunto com a análise espacial. Esta metodologia 
segundo Ghezzi (2003) fundamenta-se no princípio de que a natureza apresenta 
funcionalidade intrínseca entre seus componentes físicos e bióticos que foram 
preconizadas por Tricart, 1977 através da teoria das Unidades Ecodinâmicas. 

Neste sentido, a ótica dinâmica deve ser o ponto de partida da avaliação 
ambiental, sendo integradas as variáveis físicas do meio como, rochas, relevo, solos, 
clima, fauna etc. com as variáveis sociais e econômicas.  
 O estudo da fragilidade ambiental aliado a esta visão integrada entre natureza e 
sociedade, de acordo com Ghezzi (2003) indica a vulnerabilidade de um ambiente a 
algum tipo de uso ou ocupação, quer por decorrência de sua exploração, quer por fatores 
naturais próprios e tem por objetivo observar como um ambiente, que naturalmente 
pode apresentar graus de fragilidade, se comporta ou pode vir a se comportar com o 
advento da interferência humana. 
 Desta forma, a fragilidade ambiental pode ser compreendida como risco 
ambiental que a bacia hidrográfica apresente, sendo o somatório da fragilidade potencial 
que é a vulnerabilidade que o meio natural apresenta considerando com a variável uso 
do solo. 

A Ciência da Geoinformação tem dado suporte a vários setores que tratam da 
questão ambiental. Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) permitem na 
análise espacial utilizar vários elementos do meio ambiente de forma integrada, gerando 
resultados eficientes com rapidez e custo baixo. 

SIG aliado a análise multicritério proporciona diversos benefícios para análise 
espacial, uma vez que soluciona problemas influenciados por diversos fatores, 
permitindo balancear os valores de cada critério da análise. Isto permite a geração de 
modelos capazes de demonstrar as áreas com diferentes graus de fragilidade ambiental. 

Sendo assim, a análise multicritério é definida como um conjunto de técnicas e 
métodos aplicados para auxiliar ou apoiar a tomada de decisões, dada uma 
multiplicidade de critérios, estabelecendo uma relação de preferências entre as 
alternativas pré-avaliadas. Ela lida com problemas de otimização de processos 
(ALMEIDA & COSTA, 2003).  

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi determinar a fragilidade potencial e a 
fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu, no município 
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de Viçosa em Minas Gerais - Brasil. Os resultados da análise servirão de subsidio ao 
Plano de Segurança da Água – Projeto piloto Brasil da Universidade Federal de Viçosa. 
 
ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu, sub-bacia do Rio Turvo Sujo, 
encontra-se em sua totalidade nos limites do município de Viçosa na Zona da Mata 
Mineira, entre as coordenadas geográficas 42°52’58” W e 42° 50’56” W de longitude e 
20°43’42” S e 20°5012”S de latitude, totalizando uma área de 5.438 hectares. (Figura 1) 

O clima da região de acordo com a classificação de Köppen, é o CWa - clima 
mesotérmico, caracterizado por verões quentes e úmidos e invernos frios e secos, com 
precipitação média anual de 1.200 mm e temperatura do mês mais frio inferior a 18°C e, 
do mês mais quente, superior a 22°C (ORLANDINI, 2002). 
 A área está embasada em rochas referentes ao Pré-Cambriano inferior ou 
Indiviso, compreendendo gnaisses e migmatitos diversos. Sedimentos Quaternários 
ocorrem ao longo dos vales, constituindo depósitos aluvionares de caráter argiloso, 
argilo-arenoso ou arenoso, representados por terraços e leitos maiores de deposição 
mais recente (QUINTERO, 1997). 
 Essa área apresenta relevo dominantemente forte ondulado e montanhoso (Mar 
de Morros), com encostas de perfil convexo-cônvavo embutido em vales de fundo 
chato, formados por terraços e leitos maiores, onde meandram cursos d’água pouco 
expressivos (CORRÊA, 1984). A altimetria da bacia em questão varia de 614 a 902m, 
com elevação média de 758m. 

Em relação aos solos da bacia, a classe dos Latossolos é predominante, seguido 
por Argissolos, Cambissolos, Gleissolos e Neossolos Flúvicos (aluviais). 

A bacia é uma importante fonte de oferecimento de água para abastecimento 
público, segundo Fontes et al. (2006) a água captada do ribeirão São Bartolomeu atende 
65% da população de Viçosa, (Estação de Tratamento de Água I – ETA I) e 100% do 
campus universitário da Universidade Federal de Viçosa (ETA-UFV), enquanto o Rio 
Turvo Sujo (ETA II) atende os demais 35% da população Viçosense. 

A situação fundiária da microbacia do São Bartolomeu é caracterizada por 
pequenas propriedades, em áreas predominantemente não planas. Como normalmente 
observado na Zona da Mata mineira, essa área rural é formada por pequenas 
propriedades que desenvolvem em sua maioria, atividades de subsistência (FONTES et 
al, 1996). Esta predominância de pequenas propriedades rurais é resultado, entre outros, 
do fracionamento das fazendas, pelo sistema de Herança (PANIAGO, 1983). 

A área de estudo deste trabalho compreende parte da bacia do ribeirão São 
Bartolomeu, da cabeceira da bacia até os pontos de captação de água pelas ETA-UFV e 
ETA I, entre as coordenadas geográficas 42°50’56” W e 42°51’36” W de longitude e  
20°50’12” S e 20°55’7” S de latitude, perfazendo uma área de 3.514 hectares. (Figura 1) 

O recorte espacial foi definido através da importância ambiental que esta área 
possui por refletir sobre a qualidade da água que é captada pelas estações ETA I e ETA-
UFV para abastecimento público.  
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Figura 1 – Localização da área de estudo 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
1° Etapa 
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Para a determinação da fragilidade potencial e ambiental tornou-se necessário, 
em primeiro momento, a definição dos critérios adotados para a análise (Figura 2) de 
acordo com a literatura como os trabalhos de Ghezzi (2003); Kawakubol et al. (2005) e 
Pachechenik (2005) e a elaboração de cada critério de forma espacializada, através de 
mapas.  
 

 
Figura 2 – Critérios da análise 
 
Todos os procedimentos metodológicos aconteceram em ambiente SIG, no 

software ArcGis 9.2. Somente a vetorização do mapa de solos ocorreu no software 
ArcInfo. 

O Modelo Digital de Elevação (MDE_ não é usado diretamente na análise, mas 
dele são derivados dois critérios, o mapa de declividade e o mapa de fluxo acumulado 
de água. O MDE da área de estudo em formato raster, com células de 5 metros, foi 
obtido através da extensão spatial analyst com a ferramenta Topo to raster, a partir dos 
arquivos em formato vetorial de hidrografia, curvas de nível e limite.  

A hidrografia foi extraída da carta planialtimétrica folha Viçosa do IBGE (SF-
23-X-B-V-3) do ano 1979, na escala de 1: 50.000, em formato digital. As curvas de 
nível com eqüidistância de 5 metros foram geradas a partir de restituição digital 
realizada com a imagem IKONOS. Os arquivos de curvas de nível e do limite da bacia 
hidrográfica foram cedidos pelo PSA. 

A declividade foi derivada do MDE pela extensão spatial analyst com a 
ferramenta Slope, selecionando a opção para os dados serem apresentados em forma de 
porcentagem. Para o estabelecimento das classes de declividade foram utilizados 
intervalos de porcentagem de inclinação consagrados na literatura de acordo com Silva, 
Schulz e Camargo (2003). 
 O arquivo base utilizado para obtenção do fluxo acumulado de água foi o MDE. 
Com a extensão spatial analyst utilizando a ferramenta Hidrology, foram preenchidas as 
depressões com a ferramenta Fill. Deste arquivo, foi gerado um novo arquivo a partir da 
ferramenta Flow direction que demonstra a direção do fluxo de água em cada célula que 
em seguida foi utilizado para gerar o fluxo acumulado de água pela ferramenta Flow 
accumulation. 
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O mapa base de solos foi elaborado pelo geógrafo Guilherme Resende Côrrea 
através de interpretação visual dos mapas de altimetria e declividade. A chave de 
identificação das classes de solos foi fundamentada no modelo solo/paisagem da região 
proposto por Côrrea, 1984.  
 O mapa de solos em meio analógico foi vetorizado via mesa digitalizadora e 
editado com o software Arcinfo. Em seguida o arquivo editado recebeu em seu banco de 
dados as classes de solos.  

O mapa de uso e ocupação do solo cedido pelo PSA em formato digital foi 
elaborado através de interpretação da imagem IKONOS de novembro de 2007, com 
aferições de campo.  
 
2° Etapa 

 
Nesta etapa, cada critério (solos, declividade, fluxo acumulado, uso do solo) foi 

reescalonado, numa escala para valores que varia de 0 a 100 e atribuídos pesos para as 
classes de cada critério, onde o valor zero representa grau de fragilidade nenhum e o 
valor 100 grau máximo de fragilidade. 
 Para atribuição de pesos para o critério declividade, levou-se em consideração o 
fato que à medida que se aumenta a porcentagem de declividade, aumenta diretamente o 
grau de fragilidade devido a aumento do escoamento superficial e da velocidade da 
água. Desta forma, foi estabelecida uma proporção direta entre a porcentagem do 
declive e o grau de fragilidade como pode ser observado na tabela 1. 
 
Tabela 1 – Classes de declividade, áreas e graus de fragilidade 

 
Classes (%) 

 
Área (ha) 

 
Área (%) em 
relação à bacia 

 
Grau de  
fragilidade 

Categoria 
 de 

hierarquia 
 
0 - 3 

 
208,1 

 
5,9 

 
4 

Extremamente 
Baixo 

3 - 8 406,5 11,5 10 Baixo 
8 - 20 921,6 26,2 25 Médio 
20 - 45 1.586,3 45,0 55 Alto 
45 - 75 391,2 11,1 85 Muito alto 
 
> 75 

 
9,9 

 
0,3 

 
100 

Extremamente 
alto 

 
O mapa de fluxo acumulado da água da área de estudo, foi reclassificado em 

quatro classes levando em conta o tamanho da área (quantidade de células) que 
contribuíam para o fluxo acumulado de água a atribuídos os pesos, conforme a tabela 2.  
 
Tabela 2 – Classes de fluxo acumulado de água, áreas e graus de fragilidade 

Classes  
Pixels de 

contribuição 

 
Área (ha) 

 
Área (%) em 
relação à bacia 

 
Grau de 
fragilidade 

Categoria 
de 

hierarquia 
0 - 50 3.151,8 89,5 25 Baixo 
0 - 250 268,2 7,6 70 Médio 
250 - 1000 56,1 1,6 100 Extremamente alto 
> 1000 47,5 1,3 0 Curso d’água 

 



 7 

A atribuição de pesos para cada uma das três classes de solos foi baseada nas 
características físicas intrínsecas de cada classe.  Assim, a classe de Latossolos recebeu 
o peso mais baixo (20) e a classe de Cambissolo o peso mais alto (100), conforme a 
tabela 3. 
 
Tabela 3 – Classes de solos, áreas e graus de fragilidade 

 
Classes 

 
Área (ha) 

 
Área (%) em 
relação à bacia 

 
Grau de 
fragilidade 

Categoria 
de 

hierarquia 
Latossolo 
Vermelho-
Amarelo 

 
2.816,8 

 
80,2 

 
20 

 
Baixo 

Argissolo 
Vermelho-
Amarelo 

 
619,0 

 
17,6 

 
70 

 
Alto 

Cambissolo 
Háplico 

 
75,2 

 
2,2 

 
100 

Extremamente alto 

 
A determinação dos pesos para cada classe de uso e ocupação do solo ocorreu de 

acordo com o grau de influência que cada uso contribui para fragilidade ambiental e 
principalmente na influência da qualidade da água, conforme tabela 4. 

  
Tabela 4 – Classes de uso e ocupação do solo, áreas e graus de fragilidade 

 
Classes 

 
Área 
(ha) 

 
Área (%) em 
relação à bacia 

 
Grau de 
fragilidade 

Categoria  
de 

hierarquia 
Hidrografia 61,9 1,7 0 Hidrografia 
Mata 1011,0 28,8 10 Muito baixo 
Capoeira 202,7 5,7 30 Baixo 
Pastagem não 
degradada 

 
906,4 

 
15,4 

 
40 

Levemente baixo 

Pastagem 
degradada 

539,6 25,9 70 Médio 

Área Urbana 187,8 5,4 90 Muito alto 
Solo Exposto 111,2 3,2 100 Alto 
 
Agricultura 

 
487,1 

 
13,9 

 
100 

Extremamente alto 

 
A agricultura e o solo exposto são os fatores de maior preocupação na análise. 

As diferentes culturas da classe agricultura utilizam agrotóxicos nas plantações e seus 
resíduos vão para o curso d’água, sendo que são na maioria das vezes difíceis de serem 
removidos nas ETAs. 
 O solo exposto também é preocupante, uma vez que há forte possibilidade de 
nele surgirem erosões e posteriormente voçorocas, que geram um carregamento de 
partículas para a água, que se torna mais turbulenta, além de gerar riscos de 
assoreamento dos cursos de água. Os microorganismos como os protozoários ficam 
agregados entre as partículas em suspensão na água. 

Em seguida na análise, ponderou-se mais fortemente áreas urbanas, uma vez que 
possui efeitos típicos que incluem a modificação dos canais da macro-drenagem, a 
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alteração das margens e da vegetação ribeirinha, o aumento nas taxas de erosão com 
conseqüente aumento no assoreamento, a variação nos hidrogramas, com aumento dos 
volumes e picos de vazão. O escoamento superficial traz poluentes como matéria 
orgânica, tóxicos, bactérias e outros. Assim, o lançamento da drenagem urbana em 
corpos d'água introduz modificações que produzem impactos negativos diversos, com 
conseqüências a curto e a longo prazo sobre o ecossistema aquático.  

A pastagem degrada e não degradada foram classificadas como fragilidade 
média ou levemente baixo respectivamente, uma vez que a pastagem degradada pode se 
tornar solo exposto e, além disso, a pastagem pode atrair animais que são fonte de 
contaminação com protozoários dentre outros microorganismos. 
São considerados fatores de baixa e muito baixa fragilidade para qualidade da água, 
respectivamente, as capoeiras e as formações florestais, que na verdade protegem a área 
da bacia contra erosões e processos de inundação, por reterem parte da água das chuvas 
nas copas de suas árvores. A hidrografia não foi considerada na análise, sendo atribuído 
a ela valor zero. 
 
3° Etapa 

 
A terceira etapa desta pesquisa foi a análise de multicritério, gerando o mapa de 

fragilidade potencial e ambiental, respectivamente. 
A confecção do mapa de fragilidade potencial foi realizada a partir das 

informações obtidas do cruzamento dos mapas dos critérios de declividade, fluxo 
acumulado de água e solos. 
 O cruzamento foi efetuado a partir da extensão spatial analyst com a ferramenta 
raster calculator. Os três critérios receberam pesos iguais na multiplicação, ou seja, 
cada critério em relação ao outro teve peso de importância igual no cruzamento. Deste 
modo, todas possíveis combinações foram efetivadas e um novo arquivo foi gerado 
contendo a combinação dos critérios. A equação a seguir foi utilizada no cruzamento. 
 

Declividade*100 + Fluxo acumulado de água*10 + Solos*1 
  

 
A tabela 5 é uma parte da tabela de atributos (adaptada) que o novo arquivo 

fragilidade potencial recebeu após o cruzamento. 
 
  Tabela 5 – Cruzamento dos critérios para fragilidade potencial 
 
Cruzamento 

 
N° de células 

 
Grau de fragilidade potencial 

S(1)F(1)D(1) 35698 S(20) + F(25) + D(4) / 3 = 16 
S(1)F(1)D(2) 64162 S(20) + F(25) + D(10) / 3 = 18 
S(1)F(1)D(3) 36517 S(20) + F(25) + D(25) / 3 = 23 
S(1)F(1)D(4) 2814 S(20) + F(25) + D(55) / 3 = 33 
S(2)F(3)D(1) 647 S(70) + F(100) + D(4) / 3 = 58 
S(2)F(4)D(1) 690 0* 

 Legenda: S = Solos; F = Fluxo acumulado de água e D = Declividade 
O valor entre parênteses ( ) na coluna “Cruzamento” é o número da classe de cada 
critério, e o valor entre parênteses ( ) na coluna “Grau de fragilidade potencial” é o valor 
do grau de fragilidade de cada classe dos critérios. * A classe de fluxo (4) representa o 
curso d’água, que está fora da análise. Cada célula tem área de 5m². 
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 O arquivo fragilidade potencial passou por uma reclassificação, ou seja, foram 
estabelecidas classes para o grau de fragilidade potencial da bacia. Estas classes foram 
quantificadas em área (ha) e sua proporção em relação à bacia.  

A obtenção da fragilidade ambiental obedeceu ao mesmo princípio que o 
cruzamento da fragilidade potencial. Porém, além dos critérios de declividade, fluxo 
acumulado de água e solos foi acrescentado na equação o critério uso e ocupação do 
solo. A equação a seguir foi utilizada no cruzamento para determinação da fragilidade 
ambiental. 
 
Declividade*1000 + Fluxo acumulado de água*100 + Solos*10 + Uso e ocupação do 

solo*1 
 

 O arquivo “fragilidade ambiental” gerado após o cruzamento recebeu uma tabela 
de atributos e parte dela (adaptada) está exposto a baixo. 
 
Tabela 6 – Cruzamento dos critérios para fragilidade ambiental 
 
Cruzamento 

 
N° de células 

 
Grau de fragilidade ambiental 

S(1)F(1)D(1)U(7) 6207 S(20) + F(25) + D(4) + U(40) / 4 = 22 
S(1)F(2)D(1)U(6) 222 S(20) + F(70) + D(4) + U(70) / 4 = 41 
S(2)F(2)D(3)U(4) 6544 S(70) + F(70) + D(25) + U(10) / 4 = 44 
S(2)F(3)D(5)U(4) 74 S(70) + F(100) + D(85) + U(10) / 4 = 66 
S(2)F(3)D(4)U(5) 184 S(70) + F(100) + D(55) + U(30) / 4 = 63 
S(3)F(4)D(4)U(7) 5 0* 
Legenda: S = Solos; F = Fluxo acumulado de água; D = Declividade e U = Uso e 
ocupação do solo. O valor entre parênteses ( )  na coluna “Cruzamento” é o número da 
classe de cada critério, e o valor entre parênteses ( ) na coluna “Grau de fragilidade 
potencial” é o valor do grau de fragilidade de cada classe dos critérios. * A classe de 
fluxo (4) representa o curso d’água, que está fora da análise. Cada célula tem área de 
5m². 

O arquivo fragilidade ambiental também passou por uma reclassificação, onde 
foram estabelecidas classes para o grau de fragilidade ambiental da bacia. Estas classes 
foram quantificadas em área (ha) e sua proporção em relação à bacia. 
 
RESULTADOS E DICUSSÃO 
 

A tabela 7 apresenta a quantificação das classes do mapa de fragilidade potencial 
e a figura 3 a sua distribuição espacial, com intervalos referentes ao grau de fragilidade 
potencial de acordo com as categorias de hierarquia.  

Observa-se na área o predomínio da classe com intervalo de 40 – 50, com 
41,3%, considerada de médio grau de fragilidade potencial. Os critérios adotados para 
elaboração deste mapa possuem estreita relação.  

Um exemplo que ilustra bem esta relação na área estudada: Os Cambissolos são 
naturalmente erodíveis e a classe que o representa no critério solos têm área igual a 
2,2%, a qual recebeu peso 100. Estes solos encontram-se na paisagem em porções do 
relevo com acentuado declive, nas geoformas côncavas. Porcentagens de inclinação 
elevadas são atribuídos pesos altos e a geoforma côncava propicia um maior valor no 
fluxo acumulado, uma vez que direciona o fluxo para o centro da encosta, recebendo 
também um peso elevado. Desta forma, a partir dos dados gerados pode-se perceber os 
padrões da natureza e suas relações que auxiliam a tomada de decisão. 



 10 

 

 
 

Figura 3 – Mapa de fragilidade potencial 
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Tabela 7 – Classes de fragilidade potencial e áreas 
 

Classes 
 

Área (ha) 
 

Área (%) em 
relação à bacia 

Categoria  
de 

hierarquia 
0 - 1 47,3 1,3 Hidrografia 
1 - 25 393,6 11,2 Baixo 
25 - 40 1033,1 29,4 Levemente baixo  
40 - 50 1446,4 41,3 Médio 
50 - 70 557,2 15,9 Alto 
70 - 95 32,21 0,9 Muito alto 
 

Assim, áreas com graus de fragilidade potencial elevados devem receber maior 
atenção, evitando nelas qualquer tipo de uso que colabore na degradação da bacia como 
um todo e em particular na qualidade da água para abastecimento público. 

A tabela 8 apresenta a quantificação das classes do mapa de fragilidade 
ambiental e o figura 4 a sua distribuição espacial, com intervalos referentes ao grau de 
fragilidade ambiental de acordo com as categorias de hierarquia.  

 
Tabela 8 – Classes de fragilidade ambiental e áreas 

 
Classes 

 
Área (ha) 

 
Área (%) em 
relação à bacia 

Categoria  
de 

hierarquia 
0 - 1 102,3 2,9 Hidrografia 
1 - 25 130,8 3,8 Baixo 
25 - 40 1291,3 36,9 Levemente baixo  
40 - 50 77,1 22,1 Médio 
50 - 70 1163,3 33,3 Alto 
70 - 92 37,8 1 Muito alto 

 
Os resultados obtidos no mapa de fragilidade ambiental quando comparados 

com o mapa de fragilidade potencial apresenta diferenças marcantes. Houve uma 
redistribuição espacial e em área das classes de fragilidade ambiental na área de estudo 
significativa. 

A classe apresentando maior abrangência da área 36,9% é a faixa compreendida 
entre 40 – 50, sendo considerada categoricamente em nível hierárquico como 
“Levemente baixo”. Já a classe entre 50 – 70 com 33,3% da área teve um aumento 
considerável, quase dobrou. 

A explicação observada para esta redistribuição tanto espacial quanto 
quantitativa, deve-se que ora o uso do solo contribuiu para a diminuição do grau de 
fragilidade, ora aumentou. 

Analisando espacialmente a distribuição das classes nos dois mapas, pode-se 
constatar que as áreas com valores altos no mapa de fragilidade potencial foram 
suavizadas, por exemplo, com a classe de Mata para o mapa de fragilidade ambiental. 

Outro aspecto que explica o aumento da classe 50 – 70 no mapa de fragilidade 
ambiental é a classe “Pastagem degradada” influenciando no aumento. A pastagem 
degradada se distribui na paisagem da área de estudo geralmente nas encostas mais 
declivosas onde o fluxo de água acumulado é maior. 
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Figura 4 – Mapa de fragilidade ambiental 
 
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

A metodologia adotada neste trabalho para determinação da fragilidade potencial 
e ambiental da área de estudo, através do uso de Geoprocessamento e Análise 
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Multicritério atendeu com eficiência o objetivo da pesquisa, possibilitando de forma 
integrada e sistêmica a combinação dos critérios baseando-se numa relação hierárquica. 

Para futuras pesquisas na determinação da fragilidade potencial e ambiental 
visando à qualidade da água para abastecimento público, recomenda-se a correlação 
entre os critérios naturais, de uso e ocupação do solo com os parâmetros físicos, 
químicos e biológicos que definem a qualidade da água havendo a possibilidade da 
aquisição de tais dados. Isto validaria de certa forma, a fragilidade ambiental. 

Outra proposta seria fazer a análise acima com dados da qualidade da água de 
cada afluente do rio principal, verificando a influência que cada sub-bacia possui na 
análise. 

E por fim, incorporar na análise um novo critério, com fontes de poluição 
pontual da bacia hidrográfica. 
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