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RESUMO 
 
LIMA, F. I. Estudo geoambiental de bacias hidrográficas utilizando o modelo PER no 
município de São Carlos (SP). 2016. 145 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

Indicadores são ferramentas capazes de simplificar informações sobre fenômenos complexos e 

melhorar, com isso, o processo de comunicação. Também permitem o resumo de grande 

quantidade de informações relacionadas a um aspecto, auxiliando no diagnóstico e prognóstico 

ambiental. Alguns cuidados devem ser tomados na seleção e construção dos indicadores para 

que as medidas utilizadas sejam adequadas, pois influenciam a tomada de decisão. Indicadores 

inconsistentes fornecem informações imprecisas e enganosas sobre o que está sendo medido. 

Um dos propósitos desta ferramenta é auxiliar na implementação de mecanismos de proteção, 

recuperação e uso racional de recursos hídricos. As bacias hidrográficas têm sido usadas como 

uma das principais unidades de planejamento e gestão integrada por permitirem a visualização 

da dinâmica dos vários elementos dos meios físico e agentes naturais atrelados à ação humana. 

Além disso, são áreas expostas a impactos ambientais provenientes da urbanização, exploração 

intensa de recursos, uso e ocupação inadequados e emissão de efluentes nos cursos d’água. Por 

esses motivos, o presente estudo visou abordar o uso de indicadores ambientais para o 

diagnóstico do potencial de degradação por erosão nas bacias hidrográficas do município de 

São Carlos– SP como suporte à gestão dos recursos hídricos municipais, possibilitando o 

melhor aproveitamento destas áreas com menor impacto ambiental possível. O modelo Pressão-

Estado-Resposta (PER) foi escolhido para orientar a coleta, organizar as informações e ajudar 

na interpretação e comunicação dos resultados por ser um dos mais utilizado para divulgar 

estatísticas e indicadores ambientais. A análise de Agrupamentos e a Matriz de Vulnerabilidade 

foram os métodos empregados para integrar os indicadores e disponibilizar as informações às 

partes interessadas como suporte à tomada de decisão. Utilizou-se o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) ArcGIS® como ferramenta computacional básica para ponderar e agregar os 

indicadores por meio dos métodos escolhidos e, posteriormente, gerar os mapas analíticos. A 

partir da análise de agrupamentos as bacias foram divididas em cinco grupos de acordo com a 

semelhança entre elas, evidenciando a diversidade de cenários relacionados à erosão no 

município de São Carlos. Já a matriz de vulnerabilidade categorizou as bacias em cinco classes 

de potencial de degradação por erosão que apontou o menor potencial nas bacias das Gabirobas 

e Mogi-Guaçu e o maior na bacia do Monjolinho. A diferença entre estes métodos consiste no 

modo de sintetizar a informação, porém, ambos convergem para auxiliar na elaboração de 

estratégias de gestão.  

 
Palavras-chave: Indicadores ambientais. Modelo PER. Bacias hidrográficas. Erosão. Sistema 
de Informação Geográfica (SIG). Análise de agrupamentos. Matriz de vulnerabilidade. 
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ABSTRACT 

 
LIMA, F. I. Geoenvironmental study of watershed using the PSR model in São 
Carlos (SP). 2016. 145 f. Dissertation (Master in Geotechnical Engineering) – São Carlos 
School of Engineering, University of São Paulo, 2016. 

 

Indicators are tools that simplify information about complex phenomena and improve, 

therefore, the process of communication. They also allow to summary a lot of information 

related to one aspect, assisting in the environmental diagnosis and prognosis. Care should 

be taken in the selection and construction of indicators, as they influence the decision-

making and therefore it is important that the measures used are appropriate. Inconsistent 

indicators provide inaccurate and misleading information about what is measured. A 

purpose of this tool is to assist in the implementation of water resources protection 

mechanisms, recovery and rational use. Watersheds are been used as major planning and 

integrated management units for allowing the visualization of the dynamics of the various 

physical elements and natural agents wattled to human action. In addition, these areas are 

exposed to environmental impacts from urbanization and intensive resource exploitation, 

inadequate use and occupation and effluents emissions into waterways. For these reasons, 

this study aimed to address the use of environmental indicators to diagnosis the erosion’s 

degradation potencial in São Carlos’s (SP) river basins to support the local water 

resources management, enabling better use of these areas with less possible 

environmental impact. The Pressure – State – Response (PSR) model was chosen to guide 

the information collection and organization and help in the interpretation and 

communication of the results because it is one of the most used metodology to 

disseminate statistics and environmental indicators. The Cluster Analysis and 

Vulnerability Matrix were the methods employed to integrate the indicators and provide 

information for stakeholders to support decision making. The Geographic Information 

System (GIS) ArcGIS® was used as computational tool to weight and aggregate 

indicators through the chosen methods and subsequently generate analytical maps. From 

the cluster analysis the basins were divided into five groups according to the similarity 

between them, showing the diversity of scenarios related to erosion in São Carlos. The 

vulnerability matrix categorized the basins in five erosion degradation potencial classes 

that pointed out the basins of Gabirobas and Mogi-Guaçu as less potential and Monjolinho 

as higher. The difference between these two methods is the way to synthesize information, 

but both converge to assist in decision making and management strategies development. 

 
Keywords: Environmental indicators. PSR model. Watersheds. Erosion. Geographic 
Information System (GIS). Cluster analysis. Vulnerability matrix. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O movimento ambientalista ganhou força na década de 1960 com a publicação do 

livro de Rachel Louise Carson entitulado Primavera Silenciosa, sobre os impactos do uso 

do pesticida DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) na cadeia alimentar, e a fundação do 

Clube de Roma em 1968, grupo de estudos e debate sobre desenvolvimento e questões 

ambientais. A partir daí surgiram diversos movimentos para a reforma da sociedade 

industrial e, no ano de 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento lançou o termo desenvolvimento sustentável no relatório “Nosso 

Futuro Comum”, também chamado de “Relatório Brundtland” (SOUZA et al., 2009). 

Esta maior reflexão acerca do progresso e das pressões da antroposfera sobre a 

ecosfera despertou a consciência acerca dos problemas ambientais gerados por padrões 

de vida incompatíveis com a regeneração dos recursos da natureza. Neste cenário, os 

indicadores começam a ser utilizados na tentativa de ajustar a postura da sociedade em 

relação ao meio ambiente (BELLEN, 2002). 

A definição do termo “indicador”, do ponto de vista científico, varia pouco de um 

autor para outro. Em geral, os pesquisadores consideram que são parâmetros quantitativos 

ou qualitativos utilizados para detalhar se os objetivos de uma proposta estão sendo bem 

conduzidos (avaliação de processo) ou foram alcançados (avaliação de resultados) 

(MINAYO, 2009).  

O modelo Pressão-Estado-Resposta é um dos mais utilizados para apresentação 

de estatísticas ambientais por ter uma aplicação simples e fácil que evidencia os elos 

causais entre o meio físico-natural e o meio social, subsidiando a tomada de decisão. 

Além disso, o mecanismo de retro-alimentação proporcionado pelos indicadores de 

resposta é um importante aliado no processo de gestão (SUPERINTENDÊNCIA DE 

ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2006).   

Os indicadores ambientais podem abranger os três compartimentos existentes na 

natureza e definidos, de acordo com a Resolução Conama nº 001 de 23 de janeiro de 1986 

(BRASIL, 1986), como: 

 

 Meio físico: o subsolo, águas, ar e o clima, destacando os recursos minerais, a 

topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as 

correntes marinhas e atmosféricas; 
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 Meio biótico: a fauna, flora, as espécies indicadoras da qualidade ambiental, raras 

e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

 Meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconomia, destacando os sítios e monumentos históricos, arqueológicos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

 

Em questões multidisciplinares como a gestão ambiental, os indicadores 

possibilitam resumir grande quantidade de informação para auxiliar na tomada de 

decisão, diagnóstico e prognóstico ambiental. Além disso, a existência de diversos tipos 

de indicadores permite selecioná-los de acordo com a problemática abordada. Os 

geoindicadores, por exemplo, revelam a natureza geológica de determinada área por meio 

de diversos fenômenos físicos (HIRAI; AUGUSTO FILHO, 2008). 

A erosão é um geoindicador capaz de revelar diversos danos ambientais, sociais e 

econômicos, mas que, não obstante, é muitas vezes negligenciado pelos administradores 

públicos. De acordo com Fantinatti, Ferrão e Zuffo (2015), a urbanização desordenada, 

planejamento inexistente ou inadequado e a omissão do poder público, acarretam 

inúmeros problemas que desencadeiam a erosão, tais como: perda de mata ciliar, 

desmatamento, mudança de infiltração da água e aumento do escoamento superficial.  

O potencial natural de erosão é influenciado por fatores pluviométricos 

(erosividade das chuvas), pedológicos (erodibilidade dos solos) e topográficos 

(comprimento de rampa e declive). Além disso, a ação humana, caracterizada pelo uso e 

manejo do solo, também afeta o potencial erosivo de uma área (VALLE JUNIOR, 2008). 

Quando aplicados às bacias hidrográficas, os indicadores ajudam proteger, 

recuperar e auxiliar no uso racional dos recursos hídricos. Também simplificam a 

quantificação, análise e comunicação do conhecimento para tornar fenômenos complexos 

acessíveis a toda população, mesmo quando não há conhecimento prévio da problemática 

abordada (PAULA JUNIOR; POMPERMAYER, 2007). 

Os indicadores podem orientar a elaboração de ações ambientais direcionadas aos 

recursos hídricos, pois, ao espelhar a qualidade do meio ambiente e de vida da população, 

fornecem um feedback que permite internalizar noções de desenvolvimento sustentável 

nas políticas públicas e monitorar o estado das bacias hidrográficas ao longo do tempo 

(GUIMARÃES, 2008).  

As bacias hidrográficas são unidades territoriais na gestão dos recursos hídricos 
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formadas por elementos físicos, biológicos, sociais e políticos que interagem entre si. 

Proporcionam maior envolvimento da população e integração interestadual para a tomada 

de decisão e formação de instituições destinadas à conservação da qualidade e quantidade 

da água. O fato dos limites das bacias muitas vezes não coincidirem com as unidades 

federativas, implica na formulação de planos e projetos que busquem evitar conflitos entre 

governos e não beneficiem os estados mais fortes política ou economicamente (CASTRO, 

2005).  

Antes de construir um conjunto de indicadores é necessário definir claramente os 

objetivos pretendidos e os elementos a serem monitorados para que se possa determinar 

as mudanças e transformações desejadas ao final do estudo. Posteriormente, com os dados 

necessários à pesquisa coletados e organizados, é possível realizar análises pertinentes a 

situação atual e tomar decisões focadas nas reais necessidades e oportunidades existentes 

(SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2010).  

A análise dos indicadores é importante por permitir mensurar e acompanhar os 

progressos em direção aos objetivos desejados, pois, aquilo que não é medido não pode 

ser gerenciado. Esta etapa deve ser realizada, sempre que possível, considerando valores 

de referência e parâmetros para poder subsidiar ações de melhoria (NÚCLEO DE APOIO 

A GESTÃO HOSPITALAR, 2014). 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) subsidiam a análise dos indicadores 

e a tomada de decisão ao monitorar os problemas ambientais por meio da manipulação 

de grande quantidade de informação e representação cartográfica dos dados. Estes 

sistemas são comumente empregados no manejo e gestão de bacias hidrográficas por 

possibilitar o cálculo de dimensões, área de abrangência e uso e ocupação. A capacidade 

dos SIGs de armazenar, manipular e visualizar informações possibilita um gerenciamento 

mais eficiente do local (ZANATA et al., 2012). 

O presente estudo teve por objetivo utilizar um sistema de indicadores, 

selecionados e sistematizados no modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), para realizar o 

diagnóstico do potencial de degradação por erosão das bacias hidrográficas do município 

de São Carlos.  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa buscou-se responder a seguinte 

pergunta problema: o modelo de indicadores PER é uma boa ferramenta para a gestão e 

dignóstico geombiental de bacias hidrográficas? 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS® foi a ferramenta 

computacional usada para ponderar os indicadores, produzir mapas temáticos e, 
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posteriormente, analisá-los mediante os métodos escolhidos e gerar os mapas analíticos. 

De acordo com Nunes (2015), um SIG possui grande quantidade de instrumentos e 

ambiente simples de desenvolvimento e customização. 

As bacias do município de São Carlos foram selecionadas como área de estudo 

considerando a importância da adoção das bacias hidrográficas como unidade de análise, 

disponibilidade de dados secundários e os impactos ambientais aos quais muitas vezes 

são expostas, provenientes da urbanização, exploração intensa de recursos, uso e 

ocupação inadequados e emissão de efluentes nos cursos d’água.  

Como ensaio metodológico, dois métodos foram utilizados para analisar os 

indicadores e produzir resultados que permitissem estabelecer comparações entre as 

bacias estudadas. O primeiro consistiu na análise de agrupamentos que, de acordo com 

Quintal (2006), é um procedimento da Estatística Multivariada utilizado para 

compreender tendências em uma população de dados por meio da criação de grupos com 

elementos semelhantes entre si e diferentes dos componentes de outros grupos. O 

segundo, denominado matriz de vulnerabilidade, buscou classificar o potencial erosivo 

das bacias. 

A relevância deste estudo consiste na proposta de um modelo de previsão de 

perdas de solos por erosão composto por indicadores, SIG e dois métodos de análise que 

auxilie na alocação de recursos e esforços no processo de planejamento ambiental de 

bacias hidrográficas. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal da pesquisa foi efetuar um ensaio metodológico utilizando 

indicadores ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico, estruturados no 

modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), para realizar o diagnóstico do potencial de 

degradação por erosão nas bacias hidrográficas de São Carlos e, deste modo, subsidiar a 

gestão de recursos hídricos.  

Também foram definidas os seguintes objetivos específicos para alcançar o 

objetivo principal proposto: 

 

 Empregar dois métodos distintos para agregar e analisar os indicadores 

sistematizados no modelo PER: matriz de vulnerabilidade e análise de 

agrupamentos; 
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 Realizar ensaio metodológico no município de São Carlos; 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Gestão de recursos hídricos no Brasil 

 

De acordo com Setti et al. (2000), a gestão de recursos hídricos é a forma pela 

qual se pretende analisar e resolver as questões relacionadas à escassez e uso adequado 

da água visando o benefício da sociedade. A motivação política é fundamental para a 

implantação efetiva da gestão dos recursos hídricos, pois permite ter meios de instituir as 

providências recomendadas para controlar e planejar o aproveitamento dos recursos. 

Qualquer processo de gerenciamento de recursos hídricos deve ser norteado pelos 

seguintes princípios:  

 

 O acesso aos recursos hídricos é um direito de todos; 

 A água deve ser considerada um bem econômico; 

 A bacia hidrográfica deve ser adotada como unidade de planejamento; 

 A disponibilidade da água deve ser definida de acordo com critérios sociais, 

econômicos e ambientais; 

 Um sistema de planejamento e controle deve ser estabelecido; 

 Cooperação internacional para o intercâmbio científico e tecnológico; 

 Constante desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos; 

 Cooperação internacional na gestão de cursos d’água que atravessam fronteiras 

entre países; 

 Assegurar recursos financeiros para a avaliação sitemática dos recursos hídricos; 

 Presença da educação ambiental em toda ação programada. 

 

A primeira experiência brasileira na gestão dos recursos hídricos ocorreu em 1933 

com a criação da Diretoria de Águas, depois Serviço de Águas, no Ministério da 

Agricultura. Posteriormente, no ano de 1934, este serviço foi transferido para o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), quando é editado o Código de 

Águas. Nesta época, a administração dos recursos hídricos no Brasil era denominada 

modelo burocrático e tinha como objetivo predominante fazer cumprir os dispositivos 

legais sobre águas por meio de extensa legislação relativa à concessões e autorizações de 
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uso, licenciamento de obras, ações de fiscalização, interdição e multa (BORSOI; 

TORRES, 1997).  

Na década de 1970, a legislação destinada à regular o uso e o acesso aos recursos 

hídricos no país, embora abrangente, já não correspondia aos problemas ambientais 

gerados no contexto do desenvolvimento industrial. As fontes de conflito entre múltiplos 

usuários aumentaram com a construção de hidrelétricas, emissão de esgotos urbanos e 

industriais no leito dos rios, contaminação do lençol freático pela indústria e agricultura, 

aumento da demanda de água tratada nos centros urbanos, a expansão da agricultura 

irrigada, entre outros fatores desestabilizadores das relações sociais (CUNHA; COELHO, 

2009).  

Durante os anos 90, diante dos alertas sobre o risco de uma crise hídrica, em 

especial após a realização da Eco 92 no Rio de Janeiro, o governo brasileiro elaborou 

medidas para minorar os problemas existentes no país devido a persistência da cultura da 

abundância e infinidade da água. Em dezembro de 1996 o Congresso Nacional aprovou 

o Projeto de Lei Nacional de Recursos Hídricos, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(Singreh). No ano seguinte, em 8 de janeiro de 1997, o Presidente da República sancionou 

a Lei nº 9.433, conhecida como Lei das Águas, dotando o Brasil dos instrumentos legais 

e institucionais necessários ao ordenamento das questões referentes à disponibilidade e 

ao uso sustentável de suas águas (MACHADO, 2003). 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (2013), o arcabouço institucional, 

ou matriz institucional da Política Nacional de Recursos Hídricos, é constituído pelas 

seguintes entidades: 

 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH): órgão consultivo e 

deliberativo criado pela Lei no 9.433 de 1997, e regulamentado com o Decreto nº 

2.612 de 3 de junho de 1998, para atuar na formulação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

 Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU): opera como 

secretaria executiva do CNRH e integra a estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente. 

 Agência Nacional de Águas (ANA): autarquia sob regime especial criada pela Lei 

nº 9.984 de 2000, tendo atribuições de outorgar e fiscalizar os usos da água, 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenar o Singreh. 
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 Conselhos de Recursos Hídricos dos estados e do Distrito Federal (CERHs): 

órgãos consultivos e deliberativos instituídos pelas unidades da federação com a 

função de formular a Política de Recursos Hídricos no âmbito da respectiva 

unidade federativa. 

 Órgãos Gestores Estaduais e do Distrito Federal (OGRHs): órgãos com 

competência de outorgar e fiscalizar o uso dos recursos hídricos em rios de 

domínio dos estados e do Distrito Federal e implantar os Sistemas Estaduais e 

Distrital de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs): colegiados integrantes do Singreh onde 

são debatidas, no âmbito das bacias hidrográficas, as questões relacionadas à 

gestão dos recursos hídricos. 

 Agências de Água: instâncias técnicas e executivas que atuam como secretaria-

executiva do respectivo Comitê de Bacia. 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) 

estabeleceu um arranjo institucional claro e baseado na gestão compartilhada do uso da 

água (GUIMARÃES, 2008). O organograma do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos é apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Fonte: MMA, 2016 
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O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é a principal instituição que atua no 

gerenciamento e controle de recursos hídricos e meio ambiente, zelando pela 

conservação, recuperação e uso racional da água. Contempla os programas e ações dos 

órgãos da administração direta, dentre os quais se destacam a Secretaria de Recursos 

Hídricos e a Agência Nacional de Águas (ANA) (GUIMARÃES, 2008).  

Um fundamento importante da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 é a adoção da 

bacia hidrográfica como “unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos” (artigo 1o, V) (BRASIL, 1997). 

A bacia hidrográfica é definida pela área de drenagem de um rio principal e de 

seus tributários, contendo subsistemas e diferentes ecossistemas como várzea e terra 

firme, por exemplo. O fato dos limites territoriais das bacias nem sempre coincidirem 

com as delimitações político-administrativas, cria complicadores para a gestão ambiental, 

pois, uma mesma bacia pode ser compartilhada por diferentes países, estados ou 

municípios (CUNHA; COELHO, 2009). 

Quando se interliga a outra de ordem hierárquica superior, a bacia hidrográfica é 

denominada sub-bacia, porém, estes conceitos são relativos e estão relacionados a 

hierarquias dentro de uma determinada malha hídrica. O termo “microbacia”, embora 

difundido em nível nacional, constitui uma denominação empírica, imprópria e subjetiva, 

por isso sugere-se a sua substituição pelo termo sub-bacia hidrográfica (ARAÚJO et al., 

2009). 

Estas áreas representam uma unidade física de planejamento ideal para trabalhar 

a questão ambiental, pois rompem as barreiras políticas tradicionais de gerenciamento, 

como a divisão político-administrativa do município, permitindo, por exemplo, elaborar 

o balanço hídrico por meio da gestão da oferta e da demanda de consumo de água 

(PHILIPPI JUNIOR et al., 2004).  

Nas regiões com profunda urbanização e industrialização, o uso intensivo dos 

recursos hídricos superficiais, associado ao lançamento de efluentes nos cursos d’água, 

tem gerado escassez crescente e perda da qualidade das águas, evidenciando cada vez 

mais a ineficácia de ações pontuais e isoladas e a necessidade de gerenciamento dos 

problemas em nível regional, ou seja, no âmbito da bacia hidrográfica (BITAR; 

ORTEGA, 1998).  

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento é de aceitação 

universal, pois constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto por 
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terras topograficamente drenadas por um curso d’água e seus afluentes onde os recursos 

naturais são integrados e mais facilmente interpretados. Toda porção de terra está inserida 

em uma bacia e, por esse motivo, é um limite nítido para a ordenação territorial e manejo 

da água (SANTOS, 2004). 

A bacia hidrográfica, considerada uma unidade natural, também permite por meio 

da diferenciação de paisagens entrelaçar a ação humana com os fatores físicos, químicos 

e os agentes naturais existentes na sua dinâmica, fornecendo um diagnóstico concreto 

sobre o real estado da área (FREITAS; MARTINS, 2014). 

O modelo de gestão das bacias hidrográficas, adotado na legislação brasileira, 

baseia-se nos pressupostos do co-manejo e da descentralização da tomada de decisão. 

Com isso, os comitês de bacia e as agências de água representam rearranjos institucionais 

com o objetivo de conciliar interesses diversos e, não raro, antagônicos, assim como 

controlar conflitos e dividir responsabilidades (CUNHA; COELHO,2009). 

Nesse contexto, de acordo com o art.20 da Lei Estadual no7663 de 30/12/1991, as 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) são “unidades 

hidrográficas, com dimensões e características que permitam e justifiquem o 

gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos” (BRASIL, 1991).  

As UGRHIs, em geral, são formadas por partes de bacias hidrográficas ou por um 

conjunto delas. Os estudos devem ter a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

e focalizar a UGRHI, o que pode requerer contemplar mais de uma Unidade de 

Gerenciamento como, por exemplo, nos casos de UGRHIs sucessivas dentro de uma 

mesma bacia, transferências de águas entre UGHRIs ou de bacias compartilhadas com 

estados vizinhos (SÃO PAULO, 2006). 

Delimitar as bacias é muito importante para a gestão dos recursos naturais, pois, 

permite que o poder público e a sociedade civil adquiram maior capacidade de organizar 

e direcionar esforços, reconhecer os níveis de demandas específicas, formularem políticas 

e apoiar a operacionalização dos comitês de bacias hidrográficas (ALBUQUERQUE, 

2012). 

Bitar e Ortega (1998), afirmam que tem sido comum a formação de agências, 

comitês, comissões e consórcios com o intuito de promover o gerenciamento ambiental 

de uma bacia hidrográfica e garantir o suprimento e a qualidade da água. Neste contexto, 

a gestão das bacias hidrográficas envolve as seguintes atividades: 

 
 

 Identificar os diferentes usos dos recursos hídricos; 
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 Reconhecer as atividades que contribuem para a degradação da qualidade das 

águas; 


 Identificar e avaliar as degradações instaladas; 


 Formular e implementar programas especiais de controle e recuperação dos 

corpos d’água degradados; 


 Avaliar e atualizar periodicamente os programas executados. 

 

No Brasil, as pesquisas científicas no campo das Ciências Ambientais têm adotado 

cada vez mais estas áreas como célula natural de análise, estimuladas pelo aumento de 

estudos relacionados ao planejamento ambiental a partir da década de 1990 e a criação de 

normas e regulamentos de ordenamento do território como, por exemplo, os Planos 

Diretores municipais. Seja no âmbito federal, estadual ou municipal, o desenvolvimento 

de estudos e o surgimento de leis para regulamentar o uso dos recursos naturais 

destacaram a importância da bacia hidrográfica como unidade de planejamento ambiental 

(SACRAMENTO; REGO, 2006). 

Quando há ausência de planejamento no uso e ocupação do solo e políticas 

ambientais inadequadas, as bacias são expostas à perturbações com reflexos negativos e, 

muitas vezes, irreversíveis para a saúde dos ecossistemas. Tais desequilíbrios apresentam 

implicações sociais, econômicas e ambientais relevantes que requerem a realização de 

estudos como instrumento de análise ecológica e referencial científico para viabilizar 

projetos de planejamento socioambiental (SACRAMENTO; REGO, 2006). 

 

2.2 Indicadores ambientais: conceitos e funções 

 

O termo indicador remonta ao verbo do latim indicare que significa revelar ou 

apontar, anunciar ou tornar de conhecimento público, estimar ou colocar um preço. 

Indicadores transmitem informações sobre o progresso em direção a um objetivo, 

fornecem pistas para uma questão de grande importância e tornam perceptível uma 

tendência ou fenômeno que não é facilmente detectado. Uma queda da pressão 

barométrica, por exemplo, pode sinalizar uma tempestade que se aproxima. Portanto, a 

significância do indicador estende-se além do que é medido para um fenômeno maior de 

interesse (HAMMOND et al., 1995). 

Existem muitas definições para indicador. Segundo a European Environment 

Agency (2005) é uma medida, em geral quantitativa, que pode ser utilizada para ilustrar e 
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comunicar fenômenos complexos de forma simples, incluindo as tendências e progresso 

ao longo do tempo. Já a terminologia da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (2001) aponta para duas funções principais dos indicadores: 

 

 Reduzir o número de medições e parâmetros que normalmente seria necessário 

para representar uma situação de forma exata. Consequentemente, o tamanho e 

nível de detalhe de um conjunto de indicadores precisam ser limitados; 

 Simplificar o processo de comunicação pelo qual os resultados são fornecidos ao 

utilizador. Devido a esta simplificação e adaptação às necessidades do usuário, os 

indicadores nem sempre atendem às demandas científicas rigorosas, por isso, 

devem ser considerados como uma expressão de "o melhor conhecimento 

disponível". 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) define indicador como informações 

quantificadas de caráter científico e fácil compreensão, usadas nos processos de decisão 

em todos os níveis da sociedade. São úteis como ferramentas de avaliação de 

determinados fenômenos, apresentando tendências e progressos que se alteram ao longo 

do tempo. Permitem simplificar o número de informações para reduzir os investimentos 

em tempo e recursos financeiros (BRASIL, 2015). 

Quantificar a informação é um aspecto importante dos indicadores, mas bons 

indicadores também podem ser qualitativos. Tradicionalmente opta-se por informação 

qualitativa quando a quantitativa não estiver disponível, possuir custo excessivo ou o 

atributo de interesse não for quantificável (RIBEIRO, 2002). 

Indicadores permitem medir, no caso de elementos quantitativos, ou verificar, no 

caso de elementos qualitativos, se os objetivos ou as mudanças previstas estão sendo 

alcançados. Também possibilitam conhecer melhor os avanços em termos de resultados 

ou impactos, constituindo, portanto, uma ferramenta de mensuração utilizada para obter 

aspectos quantitativos e/ou qualitativos de um dado fenômeno, com vistas a avaliar e a 

subsidiar a tomada de decisão (ROZADOS, 2005). 

Em síntese, dentre a diversidade de termos utilizados por muitos autores, há o 

consenso de que os indicadores são uma forma de simplificação e sintetização de 

fenômenos complexos (COELHO, 2008). 

Na composição de um indicador é possível incluir mais de uma variável (ou 

parâmetro), ou seja, um único indicador, mesmo possuindo certa especificidade, como é 
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o caso dos indicadores ambientais, pode reunir parâmetros diversos (PASSOS; PIRES, 

2008). 

Existem distinções entre os termos indicador, índice e parâmetro que devem ser 

delimitadas para esclarecer dúvidas decorrentes da aplicação destas ferramentas. A 

OECD (2003) definiu: 

 

 Indicador: como um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros, que serve para 

fornecer informações e descrever o estado de um fenômeno/área, com uma 

significância que transpõe o valor diretamente associado a ele; 

 Índice: como um conjunto de parâmetros ou indicadores ponderados; 

 Parâmetro: como uma propriedade que é medida e observada.  

 

Diferentes classes de indicadores podem ser obtidas em níveis hierárquicos 

distintos. Indicadores ou índices podem ser aglutinados, porém, nem sempre esse método 

é recomendado, significante ou factível devido à possibilidade da agregação na forma de 

um índice restringir ou eliminar informações potencialmente importantes em um processo 

analítico (RIBEIRO, 2002). 

Os indicadores são distintos das estatísticas ou dados primários, apesar de serem 

frequentemente apresentados na forma de estatísticas ou gráficos. De fato, os indicadores 

e índices altamente agregados ocupam o topo de uma pirâmide de informações, cuja base 

é composta por dados primários derivados de monitoramento e análise de dados, 

conforme mostra a Figura 2. Indicadores representam um modelo empírico da realidade, 

não a própria realidade, mas devem ser analiticamente sólidos e ter uma metodologia fixa 

de medição (HAMMOND et al., 1995). 
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Figura 2 - Pirâmide da informação. Fonte: Hammond et al. (1995) 

 

De acordo com a Direcção Geral do Ambiente (2000), atual Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), os indicadores e índices podem atender um amplo conjunto de 

aplicações e objetivos, tais como: 

 

 Atribuição de recursos: ajudando os decisores ou gestores na atribuição de fundos, 

alocação de recursos naturais e determinação de prioridades; 

 Classificação de locais: comparação de condições em diferentes locais ou áreas 

geográficas; 

 Cumprimento de normas legais: aplicação em áreas específicas para sintetizar a 

informação sobre o nível de cumprimento das normas ou critérios legais; 

 Análise de tendências: utilização em séries de dados para detectar tendências no 

tempo e no espaço; 

 Informação ao público: sobre os processos de desenvolvimento sustentável; 

 Investigação científica: uso em desenvolvimentos científicos como forma de 

alerta para a necessidade de investigação mais aprofundada.



Os indicadores podem ser classificados de diversas formas, porém, a mais comum 

é a divisão de acordo com a área temática a que se referem: saúde, educacionais, trabalho 

e renda, demográficos, habitacionais, segurança pública e justiça, infraestrutura, 

desigualdade e ambientais. Outra maneira de classificá-los é como analítico ou sintético. 

Os indicadores analíticos analisam questões sociais e são muito utilizados pela gestão 

pública na fase de elaboração do diagnóstico da realidade local, como por exemplo, as 

taxas de evasão escolar, de mortalidade infantil ou de desemprego. Já os sintéticos 
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costumam sistematizar várias dimensões da realidade econômica e/ou social em uma 

mesma medida, tal como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (PROGRAMA 

CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2014). 

Há também os indicadores sistêmicos e de desempenho, denominados com 

relação à sua função. Os indicadores sistêmicos apoiam-se em referenciais técnicos, ou 

seja, existe conhecimento suficiente desenvolvido pela comunidade científica para 

embasar a adoção de parâmetros desejáveis em determinada situação do sistema (SILVA, 

2008). 

Os indicadores de desempenho são ferramentas para comparação, que incorporam 

indicadores descritivos e referências a um objetivo político específico. Fornecem aos 

tomadores de decisão informações sobre o nível de sucesso na realização de metas locais, 

regionais, nacionais ou internacionais. São utilizados em diversas escalas para ajudar na 

avaliação política e no processo decisório (BELLEN, 2002). 

Quando aplicados ao meio ambiente, os indicadores podem ser ambientais ou de 

desenvolvimento sustentável. Indicadores ambientais servem para diagnosticar alterações 

no estado do ambiente decorrentes de atividades humanas, ao passo que indicadores de 

desenvolvimento sustentável apresentam como foco a integridade dos recursos naturais, 

diante do crescimento/desenvolvimento econômico aplicado em unidades territoriais 

locais, regionais ou nacionais (GUIMARÃES, 2008). 

O indicador ambiental é um tipo de informação selecionada que condensa e 

descreve os aspectos complexos relativos à qualidade do meio ambiente, cujo significado 

extrapola sua natureza intrínseca. A avaliação do estado ou qualidade de um ecossistema 

é uma tarefa difícil, pois não são estáticos, impondo-se distinguir as variações decorrentes 

dos ciclos naturais daquelas provocadas pela ação humana. Um parâmetro ambiental 

deve, idealmente, possuir um valor limite de referência ou um objetivo a ser atingido para 

ser qualificado como um indicador ambiental. Este objetivo pode ser de natureza 

científica, política ou socioeconômica (MARANHÃO, 2007). 

Diferentemente dos indicadores ambientais, os indicadores de desenvolvimento 

sustentável consideram as diversas dimensões que o conceito de sustentabilidade envolve 

(triple bottom line: econômica, social e ambiental), porém, o tema central é a interação 

entre os fatores da socioeconomia e do meio ambiente. Assim, a ênfase é avaliar os 

recursos naturais suscetíveis às mudanças decorrentes das atividades humanas e as 

atividades econômicas responsáveis por impactos sobre o meio ambiente (BIDONE; 

MORALES, 2004). 
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Embora pareçam limitados por não explicitar sua relação com dinâmicas 

socioeconômicas complexas, os indicadores puramente ambientais são necessários, pois, 

a partir deles surgiram indicadores ambientais com níveis de qualidade e precisão 

similares aos de indicadores econômicos e sociais. Contudo, com a progressiva 

incorporação do discurso de desenvolvimento sustentável, seu poder diminuiu e tornou-

se necessário propor sistemas mais completos e complexos. Entretanto é importante 

continuar aperfeiçoando indicadores ambientais para auxiliar na construção de 

indicadores de desenvolvimento sustentável (MARTÍNEZ, 2001). 

Os indicadores ambientais são importantes instrumentos de planejamento e gestão 

dos espaços urbanos e rurais. Atualmente o progresso econômico e social não pode ser 

dissociado da questão ambiental, por isso, dispondo de um conjunto de indicadores haverá 

parâmetros para um melhor aproveitamento dos recursos naturais e prevenção da degradação 

do meio ambiente e consequentes prejuízos econômicos. Além disso, a sociedade terá uma 

forma de avaliar seu progresso e evolução em direção à sustentabilidade (MATTAR NETO; 

KRÜGER; DZIEDZIC, 2009). 

Entretanto, apesar de serem ferramentas úteis de gestão e comunicação, Santos 

(2004) afirma que alguns erros podem ser cometidos durante o levantamento e 

interpretação dos indicadores ambientais. É preciso tomar cuidado, priorizando o uso da 

informação e não sua simples obtenção. A maior falha no uso de indicadores é a 

dificuldade de avaliar a eficiência e eficácia dos resultados. Como medir, objetivamente, 

se uma informação é de boa qualidade, bem formulada e representativa da realidade? 

Como se mede a relação esperada entre o conjunto de indicadores utilizados e as 

alternativas propostas? Os resultados fazem jus à qualidade dos dados?  

Além disso, ainda que os indicadores e índices simplifiquem a informação sobre 

fenômenos complexos de modo a melhorar a comunicação, proporcionando ganhos em 

clareza e operacionalidade, perde-se em detalhe da informação (KRAMA, 2009). 

No Quadro 1 é apresentada uma síntese de algumas das principais vantagens e 

limitações do uso de indicadores ambientais. 
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Quadro 1 - Vantagens e limitações do uso de indicadores. Fonte: Direcção Geral do Ambiente (2000) 

Vantagens Limitações 

 Avaliação dos níveis de qualidade 

ambiental 

 Capacidade de sintetizar a informação 

de caráter técnico/científico 

 Identificação das variáveis-chave do 

sistema 

 Facilidade de transmitir a informação 

 Bom instrumento de apoio à decisão e 

aos processos de gestão ambiental 

 Sublinhar a existência de tendências 

 Possibilidade de comparação com 

padrões e/ou metas pré-definida 

 Inexistência de informação base 

 Dificuldade na definição de 

expressões matemáticas que melhor 

traduzam os parâmetros selecionados 

 Perda de informação nos processos de 

agregação dos dados 

 Diferentes critérios na definição dos 

limites de variação do índice em 

relação às imposições estabelecidas 

 Ausência de critérios robustos para a 

seleção de alguns indicadores 

 Dificuldade na aplicação em 

determinadas áreas como o 

ordenamento do território e a 

paisagem 

 

Uma maneira de minimizar possíveis imprecisões decorrentes de leituras errôneas 

ou ausência de informações complementares é interpretar os indicadores dentro de seu 

contexto, retratando as condições de pressão, qualidade ou estado do meio e as respostas 

da sociedade (SANTOS, 2004). 

A generalização do uso de indicadores ocorreu por volta de 1947, com a utilização 

do Produto Interno Bruto (PIB) associado a dados demográficos como indicador de 

desenvolvimento. Entretanto, foi a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, o qual 

destacou a relação entre o desenvolvimento e as questões ambientais, que surgiram as 

primeiras tentativas de definição e classificação de variáveis para consolidar as 

tradicionais estatísticas econômicas ambientais. Durante a década de 1970, inclusive, 

começaram a ser publicados os primeiros relatórios nacionais e internacionais sobre o 

meio ambiente, baseados na adoção das primeiras políticas ambientais. Contudo a 

periodicidade, estrutura e as bases metodológicas destes primeiros relatórios eram 

bastante variadas, dificultando a comparação em termos internacionais (BRASIL, 2014). 

O desenvolvimento substancial de indicadores, ambientais e de desenvolvimento 

sustentável, iniciou-se no final da década de 80 no Canadá e alguns países da Europa. Na 

década seguinte, mais precisamente no ano de 1992, aconteceu a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) ou Cúpula da Terra, em 

que os 179 países participantes assinaram a Agenda 21 Global. Neste documento 

contendo 40 capítulos, estipulou-se, dentre outras ações, a necessidade de reunir 
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informação ambiental e indicadores de desenvolvimento sustentável para monitorar o 

avanço em direção à sustentabilidade (MARTÍNEZ, 2007). 

De acordo com Tayra e Ribeiro (2006), antes da Rio-92, a tentativa mais 

conhecida de construção de índices econômicos com inserção da variável ambiental foi o 

IBES (índice de bem-estar econômico sustentável), desenvolvido por Daly e Cobb 

(1989)1. Atualmente, as principais experiências produzidas ao redor do mundo podem ser 

classificadas em dois tipos:  

 

 Sistemas de indicadores: seguindo, em sua grande maioria, modelos derivados do 

“Livro Azul” 2; 

 Indicadores síntese: que buscam agregar dados de ordem econômica, biofísica, 

social e institucional. Dentre estes tipos, há uma grande diversidade de abordagens 

e ênfases, como monetárias (PIB verde e a poupança genuína), sociais (índice de 

sustentabilidade ambiental) e dados biofísicos (pegada ecológica). 

 

No Brasil, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe – CEPAL (2007), o panorama da aplicação de indicadores no Brasil é constituído 

pelas seguintes iniciativas:  

 

 Sistema de Monitoramento da Biodiversidade (SIMBIO): programa elaborado em 

1999 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), apoiado pela agência de cooperação alemã GTZ, com o 

objetivo de produzir e disponibilizar informações sobre o status e as tendências 

da diversidade biológica nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob 

administração federal; 

 GEO – Brasil, Pesperctivas do Meio Ambiente no Brasil: elaborado no ano de 

2002 pelo Brasil em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). Este trabalho foi iniciado em 1997 quando o país se 

                                                           
1DALY, H.; COBB, J. For the Common Good. Boston: Beacon Press, 1989.  
2 O Livro Azul sintetiza as principais contribuições da 4a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação para o Desenvolvimento Sustentável que têm como fios condutores o desenvolvimento 

sustentável e a inovação. Este documento focaliza as idéias-força que tiveram origem na Conferência sem 

constituir, contudo, uma compilação das diversas propostas apresentadas (BRASIL, 2010). 
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credenciou para realização de uma ampla avaliação de sua qualidade ambiental, 

utilizando a metodologia Pressão – Estado – Resposta (PER); 

 GEO – Cidades: assim como o GEO – Brasil, também pertence à modalidade de 

indicadores de qualidade ambiental utilizando o modelo PER, porém com a 

particularidade de servir de projeto piloto para adaptação desta metodologia à 

problemática urbana; 

 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE): elaborado pelo IBGE, utilizando como referência o “Livro 

Azul”, resultado do movimento internacional liderado pela Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CDS) das Nações Unidas. Para cada indicador foi 

elaborada uma ficha contendo a descrição de sua construção, justificativa, 

vínculos com o desenvolvimento sustentável e explicações metodológicas, 

acompanhadas de tabelas, figuras, gráficos e mapas ilustrativos que expressam 

sua evolução recente e diferenciações no território nacional. Este sistema de 

informação permite o acompanhamento da sustentabilidade no padrão de 

desenvolvimento do país, sendo uma importante obra sobre Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Em 2004 foi viabilizado, de maneira 

inovadora, um sistema de informações com uma matriz de relacionamento em que 

são cruzados os indicadores de sustentabilidade, visualizando-se suas inter-

relações; 

 Livro Verde da Ciência e Tecnologia: desenvolvido em 2002 pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia com o objetivo de acompanhar o desempenho de suas 

políticas; 

 Dados dos estados brasileiros com informações disponíveis na Internet sobre 

qualidade da água, qualidade do ar e licenciamento ambiental: compõem um 

sistema de monitoramento ambiental dos estados brasileiros.  

 

Martínez (2001) sistematizou, de acordo com a experiência mundial acumulada, 

três gerações de indicadores: 

 

 Os indicadores de primeira geração surgiram em 1980 e denominam-se 

indicadores ambientais ou de sustentabilidade ambiental. São exemplos: os 

indicadores ambientais de qualidade do ar, indicadores de contaminação da água 
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por coliformes, indicadores de desmatamento, de desertificação ou uso do solo; 

 Os indicadores de segunda geração ou de desenvolvimento sustentável datam da 

década de 1990 até os dias atuais e possuem um enfoque multidimensional. Nesse 

período foram feitos avanços na construção e implementação de sistemas de 

indicadores de desenvolvimento sustentável compostos por indicadores 

ambiental, social, econômico e institucional. 

 Os indicadores de desenvolvimento sustentável de terceira geração correspondem 

ao desafio atual em que se encontram grandes iniciativas no mundo. Estes 

indicadores buscam relatar o progresso em direção ao desenvolvimento 

sustentável de forma efetiva, utilizando um número limitado de indicadores 

vinculantes que incorporem dimensões e setores desde sua origem. 

 

A utilização de indicadores para fundamentar as tomadas de decisão tem 

demonstrado ser útil, na medida em que direciona de forma mais eficiente o 

gerenciamento das políticas ambientais. Praticamente todos os estados-membros da 

União Europeia já publicaram documentos sobre indicadores, ambientais e de 

desenvolvimento sustentável. Os países da América Latina também têm participado 

ativamente no desenvolvimento de seus indicadores e a CEPAL promove um Programa 

de Capacitação em Gestão Ambiental para América Latina e Caribe. Já no Brasil, em 

outubro de 2005, ocorreu no Rio de Janeiro um curso chamado “Indicadores de Desarrollo 

Sostenible para América Latina y el Caribe” (GUIMARÃES, 2008). 

 

2.3 Tipos de indicadores ambientais 

 

Os indicadores ambientais são separados em diversos tipos, cada autor classifica-

os de maneira distinta. Segundo Kraemer (2004), os indicadores ambientais podem ser 

divididos em: 

 

 Indicadores absolutos: dados básicos sem análise ou interpretação, como por 

exemplo, kg de sucata de alumínio. Representam o consumo de recursos e a 

emissão de substâncias contaminantes, tais como, o consumo de energia em 

kilowates/hora ou a quantidade de resíduos em toneladas; 

 Indicadores relativos: comparam os dados com outros parâmetros, por exemplo, 

kg de sucata de alumínio por tonelada de produto ou níveis absolutos de emissão 
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com outros dados significativos de referência. Enquanto os indicadores absolutos 

descrevem o grau de contaminação ambiental, os indicadores relativos 

demonstram se as medidas ambientais dão lugar às melhoras da eficiência; 

 Indicadores de empresa, de centro de trabalho e de processo: podem referir-se a 

diferentes equipamentos e, consequentemente, ser obtidos a partir de dados de 

toda a empresa, de projetos ou centros individuais de trabalho e de departamento 

ou processo de produção específica; 

 Indicadores relacionados com a quantidade e custo: os indicadores ambientais 

podem ter relação com quantidade, isto é, kilogramas, toneladas, etc. Devido à 

relevância cada vez maior dos custos na proteção ambiental, é possível 

desenvolver, simultaneamente, indicadores relativos aos custos (indicadores de 

custos ambientais) e à quantidade. A base destas avaliações de custo ambiental 

sempre é os valores absolutos das quantidades compradas ou eliminadas com os 

quais se aplicam os custos internos pertinentes, por exemplo: a quantidade de 

resíduos determina os custos proporcionais de eliminação de resíduos.



Outra classificação, elaborada por Rufino (2002), separa os indicadores 

ambientais em: 

 

 Geológicos e geomorfológicos (geoindicadores): são definidos como magnitudes 

e tendências dos processos geológicos e fenômenos que acontecem na superfície 

da Terra num intervalo de tempo de um século ou menos. Podem ser classificados 

em: geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e hidrogeológicos. 

 Físico-químicos: são utilizados para avaliar as condições físico-químicas da água, 

solo e ar. Pode-se citar: matéria orgânica, temperatura, turbidez, sólidos totais, 

salinidade, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, entre outros. 

 Hídricos: variáveis abióticas que indicam um processo ou estado do ecossistema 

aquático, caracterizando-o através de variáveis físico-químicas e suas variações 

espaço-temporais. Exemplos: oxigênio, profundidade, uso do recurso hídrico e 

tratamento de dejetos. 

 Climáticos: indicam variações das condições atmosféricas devido à composição e 

presença de determinadas substâncias contaminantes, além de incluir variáveis do 

tipo meteorológicas. Exemplos: precipitação, temperatura, umidade relativa, 
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ventos, evapotranspiração, balanço hídrico, classificação climática, emissões 

atmosféricas, qualidade do ar, variações no nível de ruídos, etc. 

 Bioindicadores: são variáveis biológicas, espécies ou populações que respondem 

a mudanças de um gradiente físico-químico, podendo mostrar um grau de 

tolerância, resistência, estresse ou morte. Um organismo indicador é escolhido por 

sua sensibilidade ou tolerância a várias classes de contaminantes ou os seus 

efeitos. Podem ser citados: fitoplâncton, macrófitas aquáticas, peixes, 

macroinvertebrados litorâneos, biodiversidade, biomassa, espécies raras, 

indicadores de desmatamento, entre outros. 

 Bacteriológicos: indicam a presença ou a ausência de microorganismos 

patogênicos. Podem ser: coliformes fecais, coliformes totais, streptococos fecais, 

mesófilos aeróbios, mesófilos anaeróbios. 

 Edafológicos: indicam as condições ambientais dos solos. Pode-se citar: aptidão 

de uso, classificação agroedafológica, características físico-químicas, cobertura 

vegetal, erosão e uso de fertilizantes. 

 Paisagísticos: demonstram o aspecto estético e cultural de um determinado local. 

Citam-se: contrastes cromáticos, vista panorâmica e ângulo de incidência visual. 

 Sociais: indicam o nível de desenvolvimento de uma determinada região, sendo 

exemplos os núcleos populacionais urbanos e rurais, educação, saúde, moradia, 

serviços básicos, atividades agrícolas, pecuárias, minerais, organizações 

comunitárias, sítios arqueológicos, população, crescimento econômico, entre 

outros.



Costa, Costa e Nascimento (2011) citam mais alguns tipos de indicadores voltados 

às questões ambientais: 



 Indicadores socioeconômicos de qualidade de vida: saúde, renda, emprego, 

educação, transporte, satisfação e bem estar, demandas versus recursos, etc.

 Indicadores ecológicos: medem a proteção ambiental, biodiversidade, unidades 

de conservação etc. 

 Indicadores de estrutura política/legal/institucional: respostas do poder público 

aos problemas ambientais, nível de conformidade legal de ações e iniciativas, 

organização e integração institucional, entre outros. 
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 Indicadores ambientais: envolvem diferentes dimensões ambientais 

simultaneamente. 

 Indicadores hidrológicos: medem fluxos, estoques e disponibilidade de água. 

 Indicadores demográficos: apontam as pressões sobre os recursos naturais, estado 

e dinâmica populacional. 

 Indicadores de desenvolvimento sustentável: buscam aproximar-se da 

mensuração do nível de conformidade das políticas e modelos de gestão em 

relação ao desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, proteção 

ambiental, justiça e equidade social. 



2.3.1 Geoindicadores 

 

Berger (1998) define geoindicadores como grandezas, frequências, taxas, ou 

tendências dos fenômenos geológicos da Terra que são significativas para estimar as 

mudanças ambientais ao longo de períodos de 100 anos ou menos. Indicadores geológicos 

proporcionam um quadro conceitual para avaliar mudanças nos componentes abióticos 

de ecossistemas e paisagens resultantes de processos naturais ou ações humanas. Também 

podem ajudar os políticos e público em geral a lembrar da realidade da mudança natural 

e da dificuldade de distingui-la das modificações humanas. 

Estes indicadores permitem aos pesquisadores elaborar novas técnicas ou utilizar 

as metodologias existentes para revelar a degradação de uma área, para isso, podem-se 

usar dados coletados por meio de fotografias aéreas, imagens de satélite, dados 

climatológicos, estatísticos, datação, dentre outros (FRANÇA JUNIOR; VILLA, 2011). 

O geoindicadores devem responder à quatro questões básicas, segundo Berger 

(1997): 

 

 O que está acontecendo no ambiente? (quais as condições e tendências); 

 Por que está acontecendo? (as causas são humanas e/ou naturais); 

 Por que é importante? (quais os efeitos ecológicos, econômicos e na saúde); 

 O que se pode fazer acerca disso? (em termos de planejamento e políticas). 

 

De acordo com Higgins e Wood (2001), os geoindicadores podem ser avaliados e 

ter a significância determinada por meio de 10 critérios, citados a seguir: 
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1. Significância. Por que é importante monitorar este indicador?  

2. A mudança é provocada pelo homem ou natural? Este geoindicador pode ser 

usado para distinguir a mudança natural da causada pelo homem? Se sim, como?  

3. Ambiente onde é aplicável. Em qual configuração da paisagem este indicador 

seria usado?  

4. Escala espacial. Em qual escala este geoindicator seria normalmente monitorado 

no campo?  

5. Tipos de locais de monitoramento. Onde o geoindicador deve ser medido?  

6. Método de medição. Como este indicador é medido em campo?  

7. Frequência de medição. Quantas vezes esse geoindicador deve ser medido para 

estabelecer uma série temporal e tendência?  

8. Limitações de dados e monitoramento. Quais são as dificuldades encontradas para 

adquirir dados de campo e de laboratório?  

9. Aplicação ao passado e futuro. Como esse geoindicador pode ser aplicado à 

análise paleoambiental?  

10. Possíveis limiares. Quais limiares e limites não podem ser excedidos sem 

mudanças ambientais drásticas ou ameaças à saúde humana e biodiversidade? 

 

Geoindicadores são medidas das mudanças a curto prazo (<100 anos) nos 

processos da terra na superfície ou próximo à superfície, e de fenômenos que são 

significativos para o monitoramento e avaliação ambiental. Baseiam-se em conceitos e 

procedimentos padrão, podendo ser utilizados para averiguar mudanças em áreas fluviais, 

costeiras, desérticas, montanhosas, entre outras. Os geoindicadores avaliam tanto os 

eventos catastróficos quanto os graduais que são perceptíveis dentro da vida útil humana. 

A maioria lida com mudanças na paisagem (0.1-10 km) e meso-escala (10-100 km), mas 

alguns, como o nível relativo do mar, têm dimensões regional e global. Existem 

geoindicadores que são complexos e dispendiosos para medir, enquanto outros são 

simples e fáceis de aplicar (BERGER, 1997). 

De acordo com Higgins e Wood (2001) alguns dos geoindicadores que permitem 

identificar processos geológicos e hidrológicos importantes para avaliar o estado do 

ambiente, mudanças nos ecossistemas e o modo como a ação humana afeta os sistemas 

naturais são:  

 

1. Química dos corais e padrões de crescimento; 
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2. Crostas e fissuras na superfície do deserto; 

3. Formação e reativação de dunas; 

4. Magnitude, duração e freqüência das tempestades de areia; 

5. Atividade do solo congelado; 

6. Flutuações das geleiras; 

7. Qualidade das águas subterrâneas; 

8. Química das águas subterrâneas na zona insaturada; 

9. Nível de água subterrânea; 

10. Atividade do Karst; 

11. Nível e salinidade dos lagos; 

12. Nível relativo do mar; 

13. Sequência e composição do sedimento; 

14. Sismicidade; 

15. Posição da margem; 

16. Falha de declividade (delizamentos de terra); 

17. Erosão do solo e sedimento; 

18. Qualidade do solo; 

19. Fluxo do curso d’água; 

20. Morfologia do canal do curso d’água; 

21. Armazenamento e carga de sedimentos no curso d’água; 

22. Regime de temperatura da subsuperfície; 

23. Deslocamento da superfície; 

24. Qualidade da água superficial; 

25. Agitação vulcânica; 

26. Extensão, estrutura e hidrologia das terras alagadas; 

27. Erosão eólica.  

 

2.3.1.1 Suscetibilidade à erosão 

 

A erosão dos solos é um processo de desprendimento, transporte e deposição das 

partículas do solo, cujos principais agentes são o vento e a água. Entretanto a ação do 

homem por meio do uso e ocupação intensivo do solo desequilibra as condições naturais 

e aceleram os processos erosivos, originando a erosão acelerada. Este fenômeno é assim 

denominado devido à rapidez de ocorrência, acarretando grandes danos econômicos e 
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ambientais, tais como assoreamento, poluição e eutrofização das águas superficiais que 

prejudicam a quantidade e qualidade dos recursos hídricos (VALLE JUNIOR, 2008). 

A facilidade com que o solo é removido por ação do vento ou água designa-se 

suscetibilidade à erosão (PEREIRA; LOMBARDI NETO, 2004). De acordo com Silveira 

(2002), a suscetibilidade à erosão de uma área depende de vários fatores, tais como: 

relevo, tipo de solo, chuva, cobertura vegetal e manejo do solo.  

Geralmente, combina-se o grau de limitação das terras devido à erosão com outros 

fatores condicionantes e restrições para obter as classes de capacidadeou aptidão de uso 

das terras (MARTINI et al., 2006). 

O solo possui características próprias, por isso, tipos distintos, sob uma mesma 

condição de uso e declividade, podem possuir diferente susceptibilidade à erosão 

(COELHO et al., 2006). 

A textura, caracterizada pelo tamanho das partículas do solo, exerce influência 

sobre o arraste do material. Em solos arenosos, a água precipitada pode ser absorvida sem 

risco de destacamento de material, pois o espaço entre os poros é grande e existe boa 

capacidade de armazenamento. Entretanto, caso haja saturação deste solo e passe a 

ocorrer escoamento superficial, as partículas com baixo poder de agregação tendem a ser 

carreadas, originando o processo erosivo. Solos argilosos, por sua vez, apresentam baixa 

capacidade de infiltração de água, favorecendo o escoamento superficial, contudo, 

possuem maior resistência de agregação. Por essa razão, solos argilosos tendem a ser mais 

resistentes à erosão do que solos arenosos e também apresentam maior capacidade de 

agregação das partículas (LIMA, 2004). 

Outro fator importante que influencia a suscetibilidade à erosão é a declividade. 

A análise da declividade das vertentes evidencia a distribuição das inclinações em uma 

área, característica que contribui para a instabilidade das encostas ocasionada pelo fluxo 

torrencial na superfície, acarretando processos erosivos e movimentos coletivos de 

materiais. Quanto maior o ângulo da declividade, mais rápido a energia potencial das 

águas pluviais se transforma em energia cinética, aumentando a velocidade das massas 

de água e sua capacidade de transporte, responsável pelos processos erosivos que 

esculpem as formas de relevo (SILVEIRA et al., 2006). 

A cobertura vegetal também se faz importante frente à proteção do solo ao impacto 

das gotas de chuva. Além das raízes exercerem papel de estabilidade mecânica, maiores 

densidades vegetacionais proporcionam baixa exposição do solo, facilitando o processo 
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de infiltração e retardando o escoamento, principalmente se houver serrapilheira (SILVA, 

2014).  

Em relação ao uso do solo, devido ao fato de conectar procedimentos nos sistemas 

socioeconômico e natural, é considerado o ponto de ligação entre os meios sociais e 

naturais. Entretanto, muitas vezes, há conflitos quando a utilização de uma área não 

corresponde à sua aptidão. A espacialização de atributos ambientais e a geração de uma 

carta de conflitos auxiliam a identificar as incompatibilidades entre aptidão e uso atual do 

solo (HADLICH, 2006). 

Uma ocupação considerada adequada é realizada de acordo com a capacidade de 

uso e manejo do solo. Além disto, práticas conservacionistas ajudam no controle da perda 

de solo e, em consequência, diminuem o processo de erosão, principalmente quando 

utilizadas de forma associada (ABDON, 2004).   

As atividades urbanas e rurais influenciam diretamente os processos de retirada, 

transporte e deposição dos materiais do solo ao longo do tempo, pois essas atividades, 

além de promoverem uma reorganização das frações do solo, podem modificar as suas 

características, aumentando o escoamento das águas pluviais na superfície (TIZ; 

CUNHA, 2014). 

De acordo com Imeson e Curfs (2009), as pastagens têm grande impacto na erosão 

porque os animais ao pisotear o solo podem compactá-lo e deslocar fragmentos rochosos, 

além de consumir ou destruir a vegetação que o protege. Além disso, Panachuki et al. 

(2006), destaca que a substituição da vegetação natural decorrente do uso e manejo 

inadequados do terreno na agropecuária, usualmente, desencadeia o processo de 

degradação do solo e dos recursos hídricos, tendo como consequências a diminuição da 

capacidade produtiva da terra e uma série de mudanças físicas, químicas, biológicas e 

hidrológicas. 

Quanto à atividade agrícola, seus principais efeitos são observados na redução da 

produtividade da terra e altos custos de produção devido à necessidade de repor a 

fertilidade natural. A perda das camadas superficiais do solo torna o subsolo parte 

integrante do processo de cultivo, reduzindo a matéria orgânica e a aeração que são fatores 

fundamentais para o crescimento das plantas. O uso de fertilizantes químicos pode 

compensar a redução de nutrientes, porém a deterioração da estrutura do solo é difícil 

reverter (MARQUES, 2012). 

O cultivo de cana-de-açúcar, de acordo com Scarpinella (2012), mesmo com a 

adoção crescente de técnicas direcionadas à conservação do solo, ainda pode ser 
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considerado um problema. Os períodos mais vulneráveis para a perda de solo são o plantio 

e logo após a colheita, pois a terra fica bastante suscetível aos danos causados pelas águas 

pluviais. Em casos em que é realizada a queima da palha, o solo fica ainda mais exposto 

à deterioração por erosão. Entretanto, na colheita mecânica, parte da palhada cobre o solo 

servindo como interceptora da água da chuva, reduzindo assim o processo erosivo nas 

áreas plantadas. 

Já o crescimento urbano desordenado, em que a vegetação natural é removida e 

promove-se a impermeabilização do solo, causa diversos impactos no ciclo natural da 

água ao impedir sua infiltração no terreno e aumentar o volume do escoamento 

superficial. A diminuição do atrito da água com a superfície aumenta a velocidade do 

escoamento e reduz o tempo de permanência da água na bacia, elevando os picos de cheias 

e aumentando as áreas inundáveis, além de acelerar o processo erosivo (GAROTTI, 

2008).  

Na atividade mineradora, o processo de lavra provoca grandes degradações 

físicas, químicas e biológicas nos solos que alteram sua estrutura e a microbiota, além de 

causar a perda de vegetação. O uso de máquinas de grande porte que trafegam na área no 

momento da lavra e o empilhamento das camadas de solo retiradas para a abertura da 

cava contribuem para a compactação e degradação do terreno. O solo compactado 

apresenta maior densidade e alteração de outras propriedades físicas, tais como: 

porosidade, retenção de água, aeração, resistência à penetração de raízes e 

desenvolvimento da cobertura vegetal. Por isso, a compactação acarreta condições 

indesejáveis de infiltração e armazenamento de água que associadas a baixa porcentagem 

de cobertura vegetal, favorecem o aumento da taxa de escoamento superficial, facilitando 

o desenvolvimento de erosão hídrica (FRANCO, 2010). 

Os processos de degradação do solo constituem um grave problema de escala 

mundial com consequências ambientais, sociais e econômicas significativas. Por esse 

motivo é importante estudos que avaliem a suscetibilidade dos terrenos aos processos 

erosivos para possibilitar uma melhor gestão das atividades desenvolvidas em bacias 

hidrográficas (CARVALHO, 2012). Ainda, de acordo com Hammes (2012), a erosão do 

solo é um bom indicador para verificar se a utilização do espaço está em desacordo com 

as premissas conservacionistas do desenvolvimento sustentável. 
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2.4 Construção e seleção de indicadores 

 

Um conjunto de boas práticas é recomendado para a construção e utilização de 

indicadores com solidez analítica, credibilidade técnica e outras características essenciais 

para um bom monitoramento e apresentação de resultados (GOMES, 2011). Muitos 

autores escreveram sobre os atributos que indicadores ideais devem possuir e, a seguir, 

são apresentadas algumas destas características. 

Indicadores influenciam a tomada de decisão e, por isso, é importante que as 

medidas utilizadas sejam adequadas. Indicadores pobres fornecem informações 

imprecisas e enganosas sobre o que está sendo medido. Um exemplo de indicador 

limitado pode ser uma medida que reflete mudanças em uma escala de tempo longa 

quando os tomadores de decisão demandam conhecimento sobre alterações em uma 

escala de tempo curta. Indicadores imprecisos podem conduzir reações políticas muito ou 

pouco reativas. Um dos desafios de selecionar bons indicadores é que pode ser mais fácil 

escolhê-los baseando-se na facilidade de medição ou disponibilidade de dados, ao invés 

do que precisa ser medido. É importante salientar que preencher lacunas de dados é um 

processo de recursos intensivos, limitando as opções em termos de seleção de indicadores 

(VAN WOERDEN et al., 2009). 

Os indicadores devem ser de fácil compreensão e transparentes. O conjunto 

reunido deve contar uma "história" sobre a sequência de pressão e resposta e permitir que 

os legisladores saibam se as políticas estão funcionando. Indicadores devem dar sinais 

confiáveis de importantes tendências na situação atual e precisam ser comparáveis através 

do tempo. A utilização de métodos participativos é importante para definir e coletar 

indicadores de informação, pois, serve não só para diminuir os custos de monitoramento, 

mas também para envolver as pessoas locais mais profundamente na avaliação de 

recursos (WORLD BANK, 1997). 

Segundo Meadows (1998), muitos grupos de estudos sobre indicadores iniciam 

seus debates fazendo uma lista das qualidades de um bom indicador. A maioria dos 

relatórios sobre o tema contém a seguinte lista: 

 

 Clareza no valor: nenhuma incerteza sobre qual direção é boa e qual é ruim; 

 Clareza no conteúdo: fácil compreensão, com unidades que façam sentido; 

 Convincente: interessante, empolgante, sugestivo e de ação eficaz; 

 Politicamente relevante: para todas as partes interessadas no sistema, inclusive a 
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de menor poder; 

 Viável: mensurável a um custo razoável; 

 Suficiente: não muita informação para compreender e nem pouca para dar uma 

visão adequada da situação; 

 Oportuno: compilado sem atrasos; 

 Escala apropriada: nem pouco e nem muito agregado; 

 Democráticos: as pessoas devem ter acesso à escolha do indicador e aos 

resultados; 

 Complementar: deve incluir o que as pessoas não podem medir por si mesmas 

(por exemplo: emissões radioativas ou imagens de satélite); 

 Participativo: deve fazer uso do que as pessoas podem medir por si mesmas (como 

a qualidade da água do rio ou biodiversidade local) e compilá-lo para apresentar 

panoramas geográficos ou temporais; 

 Hierárquico: para que um usuário possa aprofundar-se nos detalhes se desejado, 

mas também consiga obter a mensagem geral rapidamente; 

 Medido em unidades físicas: dinheiro e preços são instáveis. Uma vez que o 

desenvolvimento sustentável é, em grande parte, relacionado com a matéria - 

comida, água, poluentes, florestas, casas, saúde - é melhor, sempre que possível, 

medi-lo em unidades físicas (toneladas de petróleo, ao invés de dólares em 

petróleo; anos de vida saudável, ao invés de gastos com assistência médica); 

 Liderança: para que eles possam fornecer informações a tempo de agir; 

 Experimental: objeto de discussão, aprendizagem e mudança constante. 

 

Além das características listadas por Meadows (1998), indicadores úteis para a 

gestão devem cumprir dois requisitos básicos: ser normalizados e limitar sua produção 

histórica (temporalidade) à mesma norma ou forma de medida para permitir comparações. 

Ao eleger indicadores também deve-se ter uma concepção precisa das organizações e 

sistemas a serem gerenciados, o que pode apresentar diferentes níveis de facilidade ou 

complexidade. Portanto, diferentes tipos de indicadores existem para que adequações a 

organizações, objetivos, metas e missão possam ser efetuadas. É importante que os 

indicadores sejam produzidos com regularidade, formando séries temporais e permitindo 

visualizar as tendências no tempo e nos dados, além de possibilitar comparações 

internacionais e disponibilizar os dados para um público amplo (ROZADOS, 2005). 
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De acordo com o Banco Mundial (WORLD BANK, 1997), as propriedades 

desejáveis de um indicador são: 

 

 Ser desenvolvido em acordo com o quadro conceitual e operacional; 

 Claramente definido e fácil de compreender; 

 Sujeito a agregação (de casa para a comunidade, e desta para a nação); 

 Ser objetivo (independentemente do coletor de dados); 

 Ter exigências de dados razoáveis e disponíveis ou que possam ser coletados a 

um custo limitado e dentro da capacidade do sistema estatístico do país; 

 Ter a “apropriação” dos usuários; 

 Ser limitado em números; 

 Refletir entrada, processo ou resultado (ou, como usado na literatura ambiental, 

pressão, estado, resposta). 

 

Já Lavorato (2003) cita que para a construção de indicadores, deve-se estar atento 

a alguns atributos que devem assegurar: 

 

 Base Científica; 

 Modelo Adequado; 

 Temas prioritários; 

 Compreensão e aceitabilidade; 

 Sensibilidade adequada; 

 Facilidade de monitoramento; 

 Fontes de informação; 

 Enfoque preventivo ou antecipatório; 

 Trabalhar com valores discerníveis (padrões); 

 Periodicidade adequada (coleta); 

 Conjunto de indicadores com função de aplicabilidade. 

 

Segundo Martins e Marini (2010), a formulação de indicadores requer um 

conjunto de passos necessários para assegurar a qualidade do sistema de medição do 

desempenho e uma aplicação satisfatória. Para a identificação inicial, uma extensa lista 

de indicadores deverá ser submetida a critérios de seletividade (em função da relevância 
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e do grau de significância) e viabilidade (em função da disponibilidade de dados e custos). 

Posteriormente, faz-se necessário verificar o peso de cada indicador, ou seja, o grau de 

relevância daquela métrica para o resultado final do indicador. Os pesos são úteis quando 

há um rol de indicadores para determinado objetivo, sendo relevante realizar ponderações 

de importância. Por fim, define-se as metas, que representam a quantificação dos 

indicadores e devem ser: realistas, desafiadoras, diretas, negociáveis e fundamentadas em 

séries históricas e tendências. 

“O guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de 

indicadores”, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(BRASIL, 2009), definiu os seguintes passos para a construção de indicadores: 

 

 Identificação do nível, dimensão, subdimensão e objetos de mensuração; 

 Estabelecimento dos indicadores; 

 Validação preliminar dos indicadores com as partes interessadas; 

 Construção de fórmulas, estabelecimento de metas e notas; 

 Definição de responsáveis; 

 Geração de sistemas de coleta de dados; 

 Ponderação e validação final dos indicadores com as partes interessadas; 

 Mensuração dos resultados; 

 Análise e interpretação dos indicadores; 

 Comunicação do desempenho e gerenciamento da mudança. 

 

A Figura 3 mostra as etapas da construção dos indicadores que envolvem a 

definição do que mensurar, como mensurar, a fase de coleta de dados, a mensuração dos 

indicadores, análise e comunicação dos resultados. Seguir esses passos orienta a escolha 

de indicadores adequados aos objetivos que se deseja alcançar. 
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Figura 3 - Dez passos para a construção de indicadores. 

Fonte: Brasil (2009) 

 

Uma consideração importante é selecionar o número apropriado de indicadores, 

pois, em quantidade excessiva, pode-se criar uma sequência de erros aleatórios difíceis 

de interpretar, enquanto que poucos indicadores limitam o alcance da compreensão. A 

seleção de indicadores baseada em um conjunto seleto de questões prioritárias é uma 

forma cada vez mais comum de limitar o número de indicadores (VAN WOERDEN et 

al., 2009). 

Outro fator importante na seleção dos indicadores é quem os seleciona e como os 
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seleciona. Para Bellen (2002) existem duas abordagens dominantes: a abordagem top-

down e a abordagem bottom-up. Na abordagem top-down os especialistas e pesquisadores 

definem o grupo de indicadores a ser utilizado frente aos tomadores de decisão, que 

podem adaptar o sistema às condições locais, mas não têm poder de definir e nem 

modificar os indicadores. A vantagem desta abordagem é fornecer uma aproximação 

cientificamente mais homogênea, mais válida em termos de indicadores e índices. A 

desvantagem é que o sistema não tem nenhum contato direto com as prioridades das 

comunidades e não considera as limitações de recursos naturais. 

Na abordagem bottom-up, os grupos de indicadores são selecionados a partir de 

um processo participativo com a opinião dos diversos atores sociais envolvidos, como 

líderes, tomadores de decisão, comunidade, finalizando com a consulta a especialistas. A 

maioria das iniciativas regionais adota esta abordagem. A principal vantagem é que a 

comunidade realmente adota o projeto, bem como são estabelecidas as prioridades e a 

escassez para o sistema envolvido. A principal limitação desta abordagem é o foco 

estreito (BELLEN, 2002). 

Outro procedimento que apoia a escolha do indicador é a ficha técnica que tem 

como objetivo realizar um processo de organização das informações pertinentes ao 

indicador que se deseja elaborar. Permite uma visão total do processo de seleção do 

indicador, as fontes de informação, as inter-relações com outros indicadores e uma 

resposta rápida às questões dos especialistas, que surgem durante o trabalho de 

desenvolvimento do indicador em discussão. Serve também de base de informação para 

revisões futuras do indicador. A ficha técnica é uma forma de identificar, justificar, 

relacionar e fundamentar revisões e a elaboração de novos indicadores. Entretanto, seu 

preenchimento total nem sempre pode ser cumprido, mas as lacunas também informam 

sobre o indicador desenvolvido. A ausência da ficha dificulta o processo de 

desenvolvimento do indicador, facilita a ocorrência de falhas e põe em risco a avaliação 

(VIEIRA, 2009). A Figura 4 mostra um modelo de ficha técnica. 
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MODELO DE FICHA TÉCNICA 

1. Nome do indicador: Título resumido do indicador  

2. Tipo: Posição em relação ao marco conceitual PER  

( ) Pressão ( ) Estado ( ) Resposta  

3. Questão ambiental: identificar a questão ambiental a que está relacionado o 

indicador  

4. Dimensão:  

( ) Social ( ) Ambiental ( ) Econômica ( ) Institucional 

5. Afinidade com o conceito de desenvolvimento sustentável: posição em relação 

aos capítulos da Agenda 21 

6. Definição e objetivo: definição detalhada do indicador, base legal e objetivo a 

que se quer sinalizar pelo uso do indicador 

7. Descrição da metodologia: descrição de métodos de medição, bases de cálculo, 

todos os termos e conceitos envolvidos na descrição e construção do indicador.  

8. Especificação dos dados necessários: relação dos dados necessários à 

construção do indicador.  

9. Unidade de medida: especificar as unidades de medida usadas na elaboração 

doindicador.  

10. Metas a alcançar: identificar planos, programas de políticas públicas, acordos 

e convenções nacionais, regionais e internacionais.  

11. Periodicidade: periodicidade dos dados potenciais. Discutir sobre a 

necessidade de informar mais detalhes.  

12. Fontes de informação: instituições geradoras de dados potenciais. Comentários 

sobre a qualidade e características dos dados.  

13. Limitações do indicador: esclarecer dificuldades conceituais, de definições, de 

base de dados e de dados de pesquisa. Necessidade de novas técnicas 

específicas para melhor identificar o indicador.  

14. Inter-relação com outros indicadores: identificar outros indicadores que 

auxiliam a interpretação do indicador escolhido.  

15. Instituições que participam no desenvolvimento do indicador: identificar as 

instituições que participaram na elaboração do indicador, incluindo o 

responsável e informações para contato, como telefone.  

16. Referências bibliográficas: indicar os documentos, estudos e artigos técnico-

científicos que fundamentam a construção e escolha do indicador.  
Figura 4 - Modelo de ficha técnica para a construção de indicadores. 

Fonte: Vieira (2009) 

 

Mesmo com a intenção de demonstrar todos os princípios de boas práticas de 

construção em um conjunto de indicadores, muitos autores especializados neste tema 

afirmam que a possibilidade de encontrar todos estes critérios é pequena. Ao julgar os 

princípios considerados mais importantes pelos envolvidos, torna-se possível desenhar e 

selecionar indicadores que auxiliem a sociedade a tomar decisões e realizar 

planejamentos, além de ajudar a entender o que está acontecendo no ambiente analisado 

por meio de medidas que refletem os valores da sociedade (GOMES, 2011). 
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2.5 O modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) 

 

Quando opta-se por trabalhar com um conjunto de indicadores obtém-se riqueza 

de informações, porém esse caminho produz alguns questionamentos: que indicadores 

selecionar? Como não ficar perdido (afogado em números) com essa quantidade de 

informações? Para isso, existem os marcos ordenadores (frameworks), que orientam a 

coleta, organizam as informações e ajudam na interpretação e na comunicação 

(CARVALHO; BARCELLOS, 2009). 

Um marco ordenador pode ser uma proposta de classificação dos indicadores 

segundo temas e sub-temas, ou estar intimamente relacionado a uma concepção teórica 

específica sobre o fenômeno estudado, facilitando a interpretação dos indicadores dentro 

da lógica e dos paradigmas próprios desta concepção. Nesta situação, o marco ordenador 

ganha uma nova condição, passando a ser reconhecido como um marco conceitual, porém 

a denominação modelo é mais utilizada na literatura. Entretanto, é mais preciso usar os 

termos marco ordenador, estrutura ou esquema (SCANDAR NETO, 2006). 

Segundo Martínez (2005) existem quatro tipos principais de marcos ordenadores 

tratando das questões ambientais e desenvolvimento sustentável, a saber: 

 

 Simples de componentes ambientais: neste caso, estipula-se que o ambiente é 

constituído por uma série de componentes que podem ser organizados e 

distinguidos segundo diferentes critérios. Todos os componentes do meio 

ambiente (água, ar/atmosfera, biota e terra/solo) podem ser subdivididos com o 

propósito de construir estatísticas e indicadores, em quantidade e qualidade, ou de 

acordo com o ponto de vista do marco ordenador Pressão - Estado - Resposta 

(PER) da OECD; 

 Desenvolvimento sustentável: além das variáveis ambientais, incorpora outras três 

dimensões (econômica, social e institucional) que em combinação dinâmica 

medem o processo de desenvolvimento sustentável. Muitos países e especialistas 

afirmam que esta abordagem, embora valiosa, não permite integrar a 

sustentabilidade em uma só perspectiva e de modo simultâneo. Por exemplo, não 

se resolve qual leitura deve ser feita se os indicadores econômicos estão 

melhorando, enquanto os ambientais deterioram profundamente em um 

determinado país;

 Marco ordenador do capital natural, sustentabilidade fraca e forte: segundo este 
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marco ordenador a condição de sustentabilidade é a manutenção de um estoque 

ou acervo de capital natural ao longo do tempo. É uma alternativa válida para 

medir o desgaste do patrimônio ambiental dentro da agenda de políticas públicas 

utilizando a linguagem econômica. As estatísticas que emergem dessa abordagem 

são de acervo e fluxo, relacionadas com a contabilidade ambiental e concebidas 

como satélites das contas nacionais. Pode ser citado como exemplo o PIB verde; 

 Marco sistêmico da relação sociedade/natureza: desde os anos 70 estão sendo 

desenvolvidos marcos referenciais sistêmicos ao redor do mundo para dar conta 

das relações recorrentes entre sociedade e natureza, com alternativas variadas e 

complexas. A vantagem de selecionar este tipo de marco de referência para 

desenvolver estatísticas e indicadores ambientais e de sustentabilidade é que, a 

partir de um ponto de vista científico, a sustentabilidade é a rigor uma categoria 

relacional e sistêmica e não pode ser capturada adequadamente sem utilizar um 

enfoque complexo e de sistemas.

 

Conforme mencionado anteriormente, um modelo é um recurso analítico com o 

propósito de retratar a realidade a partir da definição de um conjunto de variáveis, ou 

aspectos da realidade que se pretende representar e podem ser vistos/definidos/medidos 

de forma quantitativa ou qualitativa por meio de indicadores. Entretanto, assume‐se que 

a realidade é um todo complexo e os modelos, ao incluírem apenas algumas variáveis 

para representá‐la, serão sempre recursos limitados, revelando e escondendo, deixando 

de fora muitas variáveis potencialmente importantes e contendo limitações para 

estabelecer os padrões de comportamento entre as variáveis. Em suma, todo modelo é 

limitado, mas a limitação deve ser minorada por meio da escolha das variáveis mais 

relevantes, incluindo o que mais importa e excluindo o que não importa. Modelos são, 

portanto, um conjunto de indicadores relacionados (BRASIL, 2009). 

O Modelo PER, acrônimo de “Pressão – Estado – Resposta”, é um marco 

ordenador bastante utilizado para apresentação de estatísticas e indicadores ambientais. 

Foi desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD) que regularmente publica seus indicadores nesse formato (KEMERICH et al., 

2013). 

O ponto de partida do modelo PER é um marco referencial de componentes 

ambientais, mas não fica restrito a isso, pois, também incorpora dimensões econômicas, 

sociais e institucionais. Nesse sentido pode ser inserido no marco referencial de 
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desenvolvimento sustentável (CARVALHO et al., 2008). 

Busca-se com a utilização do modelo PER, classificar e sistematizar conjuntos de 

indicadores para facilitar a observação das relações de causa e efeito e explicitar os 

âmbitos que compõem o meio, ou seja, o natural, o antrópico, antropizado, institucional, 

econômico e o social (SANTOS, 2004). 

Este modelo baseia-se na ideia de que as atividades humanas exercem pressões 

sobre o meio ambiente e afetam a qualidade e quantidade de recursos naturais (estado). 

A sociedade, em contrapartida, responde a estas mudanças adotando políticas ambientais, 

econômicas e setoriais, tomando consciência das mudanças ocorridas e adaptando-se a 

nova condição (respostas da sociedade). O modelo PER tem como vantagem evidenciar 

estes elos para ajudar os tomadores de decisão e o público a perceber a interdependência 

entre as questões ambientais e as outras esferas da sociedade (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2002). A Figura 5 representa 

o ciclo do modelo de abordagem PER. 

 

Figura 5 - Modelo Pressão - Estado – Resposta (PER) 

Fonte: Organisation for Economic Co-operationand Development (2002) 

 

Segundo a Organisation for Economic Co-operation and Development (1999), o 

modelo PER dividi as estatísticas e indicadores ambientais nas seguintes categorias: 

 

 PRESSÃO: pressões exercidas sobre o meio ambiente e recursos naturais 
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decorrentes das atividades humanas. Essa categoria abrange pressões indiretas e 

ocultas que atuam como forças condutoras para questões ambientais (isto é, a 

própria atividade e tendências de importância ambiental), bem como pressões 

diretas ou imediatas (ou seja, o uso de recursos e a descarga de poluentes e 

resíduos materiais). Indicadores de pressões ambientais estão intimamente 

relacionados com a produção e padrões de consumo, refletindo, muitas vezes, 

emissão ou a intensidade de uso dos recursos, juntamente com as mudanças e 

tendências relacionadas ao longo de um determinado período. Estes indicadores 

também podem ser usados para mostrar o progresso ao dissociar as atividades 

econômicas das pressões ambientais e ao concretizar os objetivos nacionais e 

compromissos internacionais (por exemplo: metas de redução de emissões); 

 ESTADO: condições ambientais relacionadas com a qualidade do ambiente e os 

efeitos ou impactos associados, e a qualidade e quantidade dos recursos naturais. 

Indicadores de condições ambientais são projetados para dar uma visão geral da 

situação (o Estado) em relação ao meio ambiente e seu desenvolvimento ao longo 

do tempo. Exemplos: concentração de poluentes no meio ambiente e o estado de 

vida selvagem e das reservas de recursos naturais; 

 RESPOSTA: indicadores que mostram o quanto a sociedade responde às 

preocupações ambientais por meio de políticas (gerais, setoriais e econômicos) e 

mudanças na consciência e comportamento. Eles referem-se às ações e reações 

individuais e coletivas destinadas a: reduzir, adaptar-se ou prevenir os efeitos 

negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente; interromper ou reverter 

os danos ambientais já causados; preservar e conservar a natureza e os recursos 

naturais. São exemplos de indicadores de respostas: taxas e subsídios ambientais 

e taxa de reciclagem de resíduos. 

 

É pertinente ressaltar que a Direcção Geral do Ambiente (2000) considera os 

indicadores de Estado sinalizadores da qualidade do ambiente em um dado horizonte 

espaço/tempo. Sendo assim, além das condições ambientais decorrentes das pressões, 

também abrangeriam indicadores de sensibilidade, risco e qualidade ambiental.  

Há três variantes do modelo PER: FER, PEIR e FPIER. O modelo FER substitui 

a pressão pela força motriz (F) e foi adotado no ano de 1995 pela Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no livro azul. A força motriz representa 

o que está por trás das pressões, isto é, são as atividades humanas que provocam impactos 
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sobre o meio ambiente, como por exemplo, a emissão de poluentes pela atividade 

industrial, o crescimento demográfico e a urbanização. O modelo PEIR inclui o impacto 

(I) no modelo tradicional desenvolvido pela OECD e é utilizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). Por fim, o modelo FPIER inclui 

simultaneamente a força motriz (F) e o impacto (I) no PER. A variante impacto refere-se 

aos indicadores que medem as consequências da degradação ambiental sobre o homem e 

seu entorno, por exemplo, a incidência de doenças respiratórias associadas à poluição do 

ar (CARVALHO; BARCELLOS, 2009). 

A vantagem do modelo PER e suas variantes é apresentar uma visão conjunta dos 

vários componentes de um problema ambiental. Este modelo facilita o diagnóstico do 

problema e a elaboração de políticas públicas, pois, além de constatar a degradação 

ambiental, também revela seus impactos, causas, o que está por trás dessas causas, e as 

ações que estão sendo tomadas para melhorar a situação (CARVALHO; BARCELLOS; 

MOREIRA, 2009). 

Quanto às desvantagens, a primeira delas é que o modelo PER não traz metas de 

sustentabilidade e não informa sobre as funções ecológicas e estruturas dos ecossistemas, 

e diz pouco ou nada sobre a saturação da capacidade de carga dos ecossistemas ou erosão 

da resiliência ecossistêmica diante de processos específicos. Também é fundamentado 

exclusivamente em dados existentes e, por isso, concentra-se em processos estressores 

que estão em evidência nos dias de hoje, tais como: desmatamento de bosques, mudanças 

climáticas e problemas de biodiversidade. Este fato resulta no desenvolvimento de 

políticas remediadoras, de curto prazo e que demonstram privilegiar os estoques de 

recursos existentes, mas não protege com igual força os fluxos de insumos provenientes 

da ecosfera, tecnosfera ou antroposfera (MARTÍNEZ, 2001). 

Martínez (2001) também menciona como uma das principais críticas a este 

modelo a tendência de induzir a leitura de causalidade linear dos indicadores de pressão 

para os de estado e destes para os de resposta. Esta forma do usuário interpretar o modelo 

PER simplifica excessivamente uma situação complexa que envolve diferentes interações 

de fenômenos sociais, econômicos e ambientais. 

Mesmo com as limitações do modelo PER, a OECD continua utilizando-o e 

também será adotado neste trabalho, pois, conforme argumenta Carvalho et al. (2008), a 

causalidade linear é um bom ponto de partida para analisar um problema ambiental e 

metas de sustentabilidade podem ser incorporadas. Além disso, o modelo não 

necessariamente induz a adoção de ações corretivas, dado que ações de caráter preventivo 
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podem ser incluídas. 

Mesmo que em muitos casos as relações entre pressão-estado-resposta não sejam 

lineares, a organização dos indicadores dentro do modelo PER permite a visualização de 

algumas interações existentes e proporcionam uma visão do processo de desenvolvimento 

e sua relação com o meio ambiente (RUFINO, 2002).    

O Quadro 2 resume os principais aspectos metodológicos de estudos que utilizam 

o modelo PER e embasaram esta pesquisa.  

 

Quadro 2 - Síntese de estudos utilizando o modelo PER 

AUTOR OBJETIVOS 
INDICADORES 

UTILIZADOS 

GEO CIDADE 

DE SÃO PAULO 

(2004)  

Oferecer um panorama do 

estado do meio ambiente no 

município de São Paulo, 

sintetizando os resultados do 

processo de avaliação ambiental 

da cidade efetuado durante o 

ano de 2003 e início de 2004.  

 

Pressão: 23 indicadores 

Estado: 19 indicadores 

Impacto: 19 indicadores 

Resposta: 22 indicadores  

 

PAULA JUNIOR; 

POMPERMAYER 

(2007) 

Utilizar indicadores de 

sustentabilidade ambiental 

selecionados com base no 

diagnóstico da área de estudo e 

na estrutura conceitual Pressão-

Estado-Resposta (PER) para 

avaliar a situação dos recursos 

hídricos da UGRHI 5 

Pressão: índice de 

urbanização; índices de 

captação e de consumo 

urbano de água per capita; 

índices de consumo urbano, 

industrial, agrícola e global 

de água em relação à 

disponibilidades hídricas 

mínimas na forma de Q7,10 e 

de Q95% 

Estado: o índice de cobertura 

vegetal natural e a carga 

poluidora remanescente 

urbana e industrial 

Resposta: índice de 

reflorestamento, índices de 

atendimento urbano por 

abastecimento de água, coleta 

e transporte e tratamento de 

esgotos 
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Quadro 3 - Síntese de estudos utilizando o modelo PER (continua) 

KEMERICH et al. 

(2013) 

Demonstrar o uso de 

indicadores de sustentabilidade 

ambiental aliado à análise de 

vulnerabilidade natural à 

contaminação da água 

subterrânea em bacia 

hidrográfica 

Propõe o uso de indicadores 

hidrogeológicos relacionados 

ao Índice DRASTIC 

sistematizados no modelo 

PER  

COSTA (2013) 

Construir um sistema de 

indicadores de sustentabilidade 

como princípio norteador para o 

processo de desenvolvimento 

sustentável, planejamento e 

gestão dos recursos hídricos da 

Bacia Hidrografica do Rio 

Almada – BA 

35 indicadores estruturados 

no modelo PER e abrangendo 

as dimensões: social, 

ambiental, econômica e 

instituconal 

OLIVEIRA et al. 

(2014) 

Mapear a cobertura da terra e 

analisar as métricas de 

fragmentação da paisagem da 

bacia hidrográfica do alto São 

Bertolomeu para utilizar os 

dados como indicadores de 

pressão e estado no modelo PER 

Pressão: atividades 

agropastoris, pivô central, 

reflorestamento e área 

construída 

Estado: vegetação florestal, 

campestre e savânica 

 

2.6 Ponderação e análise dos indicadores ambientais 

 

Após definir o conjunto de indicadores, pode-se iniciar a construção de fórmulas 

e estabelecimento de metas. A fórmula descreve como o indicador deve ser calculado, 

possibilitando clareza com as dimensões avaliadas, tornando-o inteligível, compatível 

com a coleta de dados, específico, uniforme na interpretação dos resultados e útil para a 

tomada de decisão. Cada fórmula possui uma unidade de medida que concede um 

significado ao resultado e deve ser composta seguindo uma linha de raciocínio para 

facilitar a análise e a comparação com uma série histórica (PALVARINI, 2010). 

Na fase de análise dos indicadores, as informações coletadas no campo são 

organizadas em um banco de dados e transformadas em diagnósticos e estatísticas que 

geram conhecimento sobre o fenômeno estudado. A forma de representar a informação 

deve ser de fácil entendimento e difusão. Os resultados, sempre que possível, devem ser 

apresentados em forma de gráficos, mapas ou quadros comparativos para possibilitar uma 

compreensão natural, intuitiva e lógica (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2010). 

A escolha dos instrumentos de medição e análise é influenciada pelo tipo de 

informação disponível: quantitativa ou qualitativa. De acordo com Filho (2002), 
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indicadores quantitativos permitem medir e são, em geral, expressos em quantidades e 

percentuais resultantes de apurações, contabilizações e estatísticas. Dependendo da forma 

de aquisição do dado primário, tendem a ser mais objetivos, parametrizáveis e 

comparáveis. Enquanto indicadores qualitativos direcionam-se à verificação e também 

podem ser traduzidas em números, mas são essencialmente fruto de algum tipo de 

avaliação qualitativa decorrente da observação. Às vezes podem ser subjetivos ou 

dependentes do observador, porém em muitas situações são a única forma de mensuração 

viável.  

Segundo o Serviço Social da Indústria (2010), organizando os dados do estudo 

será possível fazer análises pertinentes sobre a situação atual e tomar decisões de maneira 

objetiva e focada nas reais necessidades e oportunidades existentes. Entretanto, para 

avaliar e julgar a evolução do indicador é preciso ter os seguintes parâmetros:  

 

 Variações do indicador ao longo do tempo;  

 Distribuição territorial das ocorrências;  

 Diferenças e particularidades de cada grupo; 

 Comparação com as metas; 

 Especificações e valores recomendados;  

 Comparação com uma referência. 

 

É importante ter metas que possam ser medidas para controlar e obter melhorias 

na qualidade do meio ambiente, pois, metas imensuráveis são mais difíceis de serem 

alcançadas. Investe-se naquilo que pode ser medido, por isso, sem uma metodologia de 

avaliação legítima e confiável, há o risco de obter resultados imprevistos e indesejados 

(HALES; PRESCOTT-ALLEN, 2005). 

A crescente preocupação com a qualidade do meio ambiente aprofundou os 

esforços para desenvolver instrumentos que pudessem medir o progresso em direção à 

sustentabilidade. A globalização também contribuiu para intensificar a parametrização 

das questões socioambientais (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

Frequentemente é necessário atribuir graus diferentes de importância aos 

parâmetros ou próprios indicadores por meio de pesos ou expoentes. A ponderação, 

algumas vezes, ultrapassa o objetivo de expressar a importância dos indicadores 

quantitativamente e pode valorizar critérios que avaliam as alternativas propostas nas 
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comparações finais do estudo. Apesar da existência de inúmeros métodos, a valorização 

das informações é uma tarefa difícil e, muitas vezes, subjetiva e dependente de fatores 

como o tipo de formação do pesquisador e o grau de informação que ele tem sobre os 

elementos a serem valorados (SANTOS, 2004). 

Para minimizar a subjetividade é importante eleger valores de referência nacionais 

e/ou mundiais, tais como, indicadores de países com níveis diferentes de desenvolvimento 

humano e de renda, padrões definidos na legislação ambiental, metas estabelecidas 

nacional e internacionalmente e metas fixadas para o local. A partir destes valores de 

referência são definidos os limites dos intervalos da escala de desempenho para cada 

indicador local, apontando condições que variam de insustentável para sustentável 

(KRONEMBERGER; CARVALHO; JUNIOR, 2004). 

O julgamento de valores aparece nos indicadores de diversas maneiras. Pode estar 

diretamente envolvido no processo de mensuração, como na avaliação dos valores 

estéticos de uma paisagem, ou na adição de um valor de qualidade à condição observada 

ou medida como, por exemplo, as recomendações de organismos internacionais acerca da 

concentração máxima de um agente poluente considerado prejudicial à saúde humana em 

determinado ambiente. No caso de indicadores que agregam diferentes variáveis, cada 

uma é ponderada e introduz um julgamento de valor. Quando se estabelecem 

determinados alvos a serem atingidos, também se embute o julgamento de valor, 

possibilitando proceder a avaliação de desempenho (RIBEIRO, 2002). 

Estudos ambientais têm demonstrado que as condições para os diversos 

ecossistemas variam segundo as qualidades biológica, física e química. Estas qualidades 

podem ser quantificadas por meio de medidas, indicadores e índices que descrevam, 

retratem e controlem as condições do meio ambiente. São estabelecidos padrões de 

qualidade para o ar, água e solo, assim como padrões de qualidade visual e auditiva do 

meio ambiente (MARTOS; MAIA, 1997). 

Segundo Figueiredo (1996), as principais finalidades de mensurar um processo 

por meio de indicadores ambientais são: 

 

 Monitoramento do estado do meio ambiente e sua evolução ao longo do tempo; 

 Avaliação do desempenho dos projetos, programas e planos; 

 Controle gerencial do processo visando melhorias; 

 Demonstração ao público interessado da melhoria contínua dos produtos e/ou 
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processos; 

 Auxílio no desenvolvimento de planos futuros. 

 

Diferentes métodos podem ser utilizados para ponderar e analisar os indicadores, 

possibilitando a avaliação e comparação dos resultados. Baseado na tabela produzida por 

Passo e Pires (2008), o Quadro 4 resume algumas metodologiasde análise de indicadores.  

 

Quadro 4 - Síntese de metodologias de ponderação e análise de indicadores ambientais 

Autor Objetivo 
Técnica de 

coleta 

Tipo de 

variável 

Metodologia 

de análise 

RODRIGUES; 

CAMPANHOL

A (2003) 

Apresentar o 

sistema de 

Avaliação 

Ponderada de 

Impacto 

Ambiental de 

Atividades do 

Novo Rural 

(APOIA-Novo 

Rural) 

Questionário e 

análises 

laboratoriais 

Quantitativa 

Cálculo do 

Índice de 

Impacto 

Ambiental da 

atividade rural 

por meio de 

matriz de 

ponderação e 

funções 

matemáticas 

RODRIGUES 

(2010) 

Estabelecer e 

aplicar um 

sistema de 

indicadores 

intraurbanos na 

cidade de São 

Luís (MA) para 

mensurar a 

desigualdade 

socioambiental 

Dados 

censitários de 

São Luís 

(MA) 

elaborados 

pelo IBGE 

(ano base de 

2000) 

Quantitativa 

Técnicas 

estatísticas 

multivariadas: 

Análise Fatorial 

e Análise de 

Agrupamentos 

DIAS; GOMES; 

ALKMIM 

(2011) 

Caracterizar e 

analisar a 

qualidade 

ambiental da 

área urbana da 

bacia do 

Ribeirão do 

Lipa por meio 

de indicadores 

de infraestrtura 

viária, sanitária 

e cobertura 

vegetal 

Levantamento 

bibliográfico e 

consultas a 

órgãos 

públicos 

Quantitativa 

Utilização de 

equação para 

agregar 

indicadores e 

produzir um 

índice sintético, 

denominado 

Índice de 

Qualidade 

Ambiental 

Urbana 
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Quadro 5 - Síntese de metodologias de ponderação e análise de indicadores ambientais (continua) 

RIBEIRO et 

al., (2012) 

Utilizar o 

modelo PER no 

diagnóstico da 

condição 

ambiental do 

parque municipal 

da Água 

Vermelha 

em Sorocaba 

 
Observação 

in loco e 

entrevistas 

Quantitativa 

e Qualitativa 

Utilização da 

fórmula da 

Condição 

Ambiental 

Atual. 

Condição 

Ambiental 

atual = 

Resposta + (- 

Pressão + (- 

Estado)) 

KEMERICH 

et al. (2013) 

Demonstrar o 

uso de 

indicadores em 

conjunto com a 

análise de 

vulnerabilidade 

natural à 

contaminação da 

água subterrânea 

em bacia 

hidrográfica 

Este trabalho 

consiste em 

uma proposta 

de análise, 

por isso não 

houve coleta 

de dados 

Por ser tratar 

de uma 

proposta 

metodológica

, este trabalho 

não dispõe de 

nenhum tipo 

de variável 

Propõe o uso 

da metodologia 

de índice 

DRASTIC que 

utiliza 

indicadores 

hidrogeológico 

DENÚBILA 

(2013) 

Desenvolver um 

método para 

elaboração de um 

diagnóstico das 

atividades 

minerárias no 

município de São 

Carlos. 

Campo, 

IBGE, 

Departamento 

Nacional de 

Produção 

Mineral, 

EIA/RIMA do 

condomínio 

DAMHA 

Quantitativa e 

Qualitativa 

Uso do 

Processo 

Analítico 

Hierárquico 

(AHP) 

 

2.6.1 Análise de Agrupamentos 

 

O mapa de agrupamentos é uma técnica de autocorrelação espacial muito utilizada 

em geoprocessamento para representar e analisar as informações geográficas reunidas de 

acordo com a proximidade de valores que apresentam (MEDEIROS, 2016). Este mapa é 

uma ferramenta de análise espacial produzido por meio de um método denominado 

Análise de Agrupamentos.  

As análises espaciais são uma ferramenta de auxílio na resolução de problemas 

relacionados ao gerenciamento do ambiente, principalmente por possibilitar sintetizar e 

exibir dados de muitas maneiras, bem como, combinar múltiplos temas para descobrir 

suas relações espaciais (CRUZ; CAMPOS, 2005).    
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Compreender a distribuição espacial de dados constitui um grande desafio para 

esclarecer questões centrais em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo: 

saúde, meio ambiente, geologia e agronomia. A disponibilidade de sistemas de 

informação geográfica (SIGs) com baixo custo e interfaces acessíveis têm contribuído 

para o desenvolvimento de estudos no qual a visualização espacial das variáveis em 

mapas é importante na análise dos resultados. Com um banco de dados e uma base 

geográfica, o SIG é capaz de produzir um mapa colorido permitindo a visualização do 

padrão espacial do fenômeno (CÂMARA et al., 2004).    

A análise espacial conecta o domínio cartográfico e as áreas de análise aplicada, 

estatística e modelagem, permitindo combinar variáveis georreferenciadas para criar e 

estudar novas variáveis. O termo analisar significa decompor em partes ou componentes 

com o intuito de identificar a estrutura e compreender um sistema. A realidade complexa 

do espaço geográfico pode ser fragmentada para produzir uma nova informação que 

permita compreendê-la melhor, de forma isolada ou integrada (ROSA, 2011). 

De acordo com CÂMARA et al. (2004) a ênfase da análise espacial é mensurar 

propriedades e relações, considerando a localização do fenômeno em estudo de forma 

explícita, ou seja, a questão central desta análise é incorporar o espaço à interpretação de 

dados.  Este método de interpretação da informação é composto por um conjunto de 

procedimentos encadeados para escolher um modelo inferencial, e inicia-se com a análise 

exploratória e a visualização dos dados, em geral por meio de mapas. Deste modo, é 

possível descrever a disposição das variáveis do estudo, identificar observações atípicas 

(outliers) e procurar padrões na distribuição espacial.  

Um conceito importante para compreender os fenômenos espaciais é a 

dependência espacial, característica natural da representação de dados em subdivisões 

territoriais que pode ser entendida como a tendência de uma variável associada à 

determinada localização de assemelhar-se mais ao valor das suas amostras vizinhas. A 

necessidade de quantificar a dependência espacial existente em um conjunto de dados 

induziu o desenvolvimento da chamada estatística espacial (PAIVA, 2007). 

A expressão computacional do conceito de dependência espacial é a 

autocorrelação espacial, termo derivado do conceito estatístico de correlação e utilizado 

para se referir à relação entre duas variáveis aleatórias. O prefixo “auto” indica que a 

medida de correlação é realizada com a mesma variável aleatória, em locais distintos do 

espaço. Para mensurá-la podem-se utilizar diferentes indicadores, porém todos baseados 

na mesma idéia: verificar como a dependência espacial varia, a partir da comparação entre 
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valores de uma amostra e seus vizinhos (CÂMARA et al. 2004).   

Existem diferentes formas de medir a dependência espacial. O índice de Moran 

(I) é a estatística mais difundida e mede a autocorrelação espacial a partir do produto dos 

desvios em relação à média. Este índice é uma medida global da autocorrelação porque 

revela o grau de associação espacial presente no conjunto de dados (PAIVA, 2007).  

De acordo com Morettini (2009), este índice é uma medida importante, pois 

sintetiza inúmeras possibilidades de padrões de associação local entre as amostras 

georreferenciadas.  A hipótese nula testada pelo Índice de Moran é de independência 

espacial e seu valor varia de -1 a +1, em que: valores próximos de zero indicam ausência 

de autocorrelação espacial, positivos (entre 0 e +1) revelam autocorrelação direta e 

negativos (entre 0 e -1) autocorrelação inversa. O Índice de Moran para N observações é 

dado por: 

𝐼 =
𝑁

𝑊0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)𝑁
𝑗=1,𝑖≠𝑗 (𝑥𝑗 − �̅�)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

 

onde: 

 x1,x2,...xN são as observações de N locais; 

 N é o número de observações; 

 wijsão os elementos da matriz de contigüidade binária normalizada (W) e 

representam a proximidade de diferentes localizações. Se i e j são locais vizinhos 

(i≠j), wijterá o valor unitário, caso contrário terá o valor nulo; 

 xie xjsão os valores da variável analisada e 𝑤0 = ∑ ∑ 𝑤(𝑖. 𝑗)𝑗=1
𝑁
𝑖=1 . 

 

Quanto à Análise de Agrupamentos, ou cluster analysis em inglês, é um termo 

usado para descrever diversas técnicas numéricas que têm como objetivo fundamental 

classificar os valores de uma matriz de dados em grupos discretos com grande 

similaridade interna e grande dissimilaridade externa. Esse método integra a Estatística 

Multivariada e procura por agrupamentos homogêneos de elementos em um número 

conveniente de grupos relacionando-os por meio de coeficientes de similaridades ou de 

correspondência (LANDIM, 2000).  

Diferente de outras técnicas essencialmente estatísticas, a análise de agrupamento 

trata-se de um método descritivoÇç, dado o seu caráter não inferencial. Geralmente, esse 

método não fornece soluções únicas, visto que uma grande variedade de resultados pode 
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ser obtida a partir de uma mesma massa de dados. Com isso, a subjetividade do 

pesquisador tem grande influência ao estudar o agrupamento das observações de uma 

amostra (PRATA; FREITAS, 2007).  

Diversas técnicas foram desenvolvidas para auxiliar na formação dos 

agrupamentos devido à dificuldade de examinar todas as combinações de grupos 

possíveis em um grande volume de dados (DONI, 2004).  Segundo Milligan (1996), 

existem sete passos principais para realizar uma análise de agrupamento fiável:  

 

1. Selecionar os elementos a serem agrupados; 

2. Eleger as variáveis dos elementos que serão usadas no agrupamento; 

3. Padronizar as variáveis escolhidas; 

4. Escolher uma medida de similaridade ou dissimilaridade entre os grupos; 

5. Selecionar o método de agrupamento; 

6. Determinar o número de grupos; 

7. Interpretar e testar os resultados.  

 

Han, Kamber e Pei (2012), listam como características ideais de uma análise de 

agrupamentos:  

 

 Ser capaz de agrupar amostras de dados de diferentes tamanhos para evitar 

resultados tendenciosos; 

 Capacidade de lidar com diferentes tipos de atributos, isto é, não se ater somente 

à dados numérico, analisando também informações categóricas, binárias ou uma 

mistura destes tipos de dados; 

 Identificar grupos de forma arbitrária: a maioria dos agrupamentos é obtida com 

base em medidas de distância Euclidiana ou Manhattan que tendem a encontrar 

aglomerados esféricos, isto é, com tamanho e densidade semelhantes. No entanto, 

um grupo pode ser de qualquer forma, por isso, é importante desenvolver 

algoritmos que permitam obter leituras de fenômenos interessantes e não 

esféricos.  

 Exigir o domínio de conhecimento para determinar parâmetros de entrada: o 

pesquisador deve possuir conhecimentos para fornecer de parâmetros de entrada, 

tais como o número desejado de grupos. Os parâmetros são muitas vezes difíceis 
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de determinar, especialmente para grandes conjuntos de dados que exijam muito 

conhecimento do pesquisador.  

 Capacidade de lidar com o ruído dos dados, isto é, valores atípicos e/ou imprecisos 

que afetam a qualidade do agrupamento; 

 Agrupamento incremental e insensibilidade à ordem de entrada: alterações 

incrementais (que representam os dados mais recentes) podem ocorrer a qualquer 

momento. Por esse motivo, é importante ter a possibilidade de incorporar 

atualizações aos grupos existentes ao invés de recalcular um novo agrupamento. 

Além disso, uma análise insensível à ordem de entrada dos dados é necessária 

para que os grupos não sejam dramaticamente alterados a cada adição de 

informações;  

 Habilidade de agrupar conjuntos de dados com numerosas dimensões e atributos; 

 Formar grupos baseados em restrições; 

 Interpretabilidade e usabilidade: os resultados devem ser interpretáveis, 

compreensíveis e utilizáveis.  

 

Segundo Quintal (2006) existem dois métodos de construção de agrupamentos:  

 

 Hierárquicos: formam uma hierarquia, pois os grupos podem ser disjuntos ou 

contidos um no outro, ou seja, os elementos podem ser agregados ou 

desagregados. Não exigem o conhecimento prévio do número de agrupamentos, 

porém, possuem a desvantagem de não permitir reagrupar dados já atribuídos a 

um grupo. Os métodos hierárquicos podem ser divididos em dois tipos: 

aglomerativos ou ascendentes e divisivos ou descendentes.  

 Não hierárquicos: não constituem hierarquias e podem ser aplicados a matrizes de 

dados muito grandes, uma vez que não é preciso calcular e armazenar uma nova 

matriz de dissemelhança em cada passo do algoritmo. Também são capazes de 

realocar os objetos em grupos diferentes. No entanto, nos métodos não 

hierárquicos é necessário definir o número de grupos à priori, o que pode ser difícil 

se não há conhecimento da estrutura dos dados. 

 

Os grupos formados pela análise de agrupamentos são fornecidos com base nas 

medidas de distância calculadas entre os elementos do conjunto de dados, conhecidos 
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como coeficientes de similaridade ou dissimilaridade. Um dos pré-requisitos para aplicar 

esta técnica é definir qual o critério a ser utilizado na definição de proximidade entre 

elementos (AZAMBUJA, 2005).  

A semelhança mede o grau de proximidade entre os objetos em estudo, ao passo 

que a dissemelhança reflete o grau de diferença ou afastamento entre dois objetos. Sendo 

assim, dois objetos pertencem ao mesmo grupo se são semelhantes e fazem parte de 

grupos diferentes se são dissemelhantes (QUINTAL, 2006).  

Segundo Moita Neto e Moita (1998), a similaridade entre duas amostras pode ser 

expressa como uma função da distância entre dois pontos representativos destas amostras 

no espaço n-dimensional. A forma mais comum de calcular a distância entre dois pontos 

a e b no espaço n-dimensional é conhecida como distância euclidiana (Xab) e é dada por: 

𝑋2
𝑎𝑏 =∑(𝑑𝑎𝑗 − 𝑑𝑏𝑗)

2
𝑛

𝑗=𝑙

 

 

A forma gráfica usada para representar o resultado final dos diversos 

agrupamentos é o dendrograma, em que são dispostos linhas ligadas segundo os níveis de 

similaridade que agruparam pares de espécimes ou de variáveis, conforme mostra a 

Figura 6. É inevitável que surjam algumas distorções quanto à similaridade no 

dendrograma, pois, este gráfico é uma simplificação em duas dimensões de uma relação 

n-dimensional. A medida destas distorções pode ser obtida por um coeficiente de 

correlação cofenético, como a correlação linear de Pearson, por exemplo, entre os valores 

da matriz inicial de similaridade e aqueles derivados do dendrograma (LANDIM, 2000).  
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Figura 6 - Formatos de dendogramas. Fonte: Landim (2000) 

 

Apesar de auxiliar na avaliação de padrões em uma amostra grande de dados, a 

análise de agrupamentos possui algumas limitações que de acordo com Nunes (2006), 

envolvem:  

 

 Não detectar o número de grupos existentes por natureza na amostra; 

 Não indicar a melhor solução; 

 Nem sempre cria grupos de fácil identificação e iguais dimensões; 

 Não considerar as relações existentes entre as variáveis. 
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Landim (2000) ressalta haver pouco conhecimento a respeito dos pressupostos 

estatísticos dos vários métodos implicados na análise de agrupamentos e apenas testes 

limitados são utilizados para verificar a significância dos resultados. Porém, a análise de 

agrupamentos ainda é bastante eficiente na avaliação introdutória de dados, pois auxilia 

na formulação de hipóteses a respeito da homogeneidade das informações.  

Algumas pesquisas utilizaram a análise de agrupamento como método de 

avaliação de dados e serviram de referência para o desenvolvimento deste estudo. A 

seguir, são apresentadas algumas das metodologias consultadas.  

Em “Indicadores Ambientais e Gestão Urbana: Desafios para a Construção da 

Sustentabilidade na Cidade de São Paulo”, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, a 

análise de agrupamento foi realizada por meio do programa estatístico Statistical Package 

for Social Science (SPSS) para criar, com base em indicadores sintéticos, conjuntos de 

distritos que evidenciassem a heterogeneidade de condições e problemas ambientais na 

metrópole. 

Lavarini, Magalhães Júnior e Oliveira (2014) investigaram a possibilidade de 

agrupar bacias hidrográficas a partir dos fatores de formação dos solos como 

procedimento-guia no estudo e amostragem de coberturas superficias.  O tratamento 

estatístico dos dados e a análise de agrupamentos foram realizados no software SPSS 20 

e, posteriormente, os grupos foram exportados para o ArcGIS® 10 para produzir os mapas 

necessários aos trabalhos de reconhecimento iniciais em campo. 

Rodrigues (2010) aplicou a análise de agrupamentos à um sistema de indicadores 

urbanos para agregar os setores censitários de São Luís (MA). Inicialmente os dados 

foram computados no SPSS e depois transferidos para o SIG ArcGIS® versão 9.3 para a 

confeccão dos mapas de agrupamentos.  Avaliou-se os grupos com melhores e piores 

condições por meio da porcentagem apresentada pelos indicadores.  

Ainda de acordo com Rodrigues (2010), o cálculo da discrepância entre os 

agrupamentos contribuiu para revelar as desigualdades intraurbanas e avaliar o quanto 

uma área da cidade é melhor ou pior que outra. A apresentação final da legenda dos mapas 

adotou a escala qualitativa de: “ótimo”, “muito bom”, “bom”, “regular”, “ruim” e 

“péssimo”. 

Finalmente, o trabalho desenvolvido por REIS (2014), ao contrário dos demais 

estudos consultados e à semelhança da metodologia aplicada nesta pesquisa, não utilizou 

o programa SPSS para manipular os dados. A análise de agrupamentos foi realizada 
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somente com o uso do SIG ArcGIS® 9.3 para identificar a existência de aglomerações na 

atividade hoteleira do munípio de Belo Horizonte e gerar mapas temáticos de 

agrupamentos dos hotéis. 

O trabalho desenvolvido por Mesquita e Roig (2011) também utilizou o ArcGIS®  

9.3 para realizar a análise de agrupamentos. O objetivo foi utilizar indicadores 

socioeconômicos na identificação de possíveis agregações de locais onde existam pessoas 

sem registro para concentrar políticas de combate a exclusão social. 

 

2.6.2 Matriz de Vulnerabilidade 

 

As matrizes são formadas por duas listagens organizadas em eixos 

perpendiculares cuja interação é registrada na célula comum a ambos. São ferramentas 

muito utilizadas nas etapas de diagnóstico e seleção de alternativas (FIDALGO, 2003). 

A representação de sistemas por meio de matrizes permite comparar diferentes 

dados, dois a dois, e determinar se existe alguma conexão entre eles. Por possuirem 

métodos de manipulação bastante consolidados, as matrizes facilitam a realização de 

operações matemáticas e transformações com suporte computacional. Além disso, 

possibilitam visualizar seus elementos e conexões como um todo, principalmente se 

associadas a um mapa térmico que evidencia esta ligação segundo um critério definido 

(LEMES, 2012).   

Diferentes aspectos podem ser modelados em matrizes. A matriz de riscos, por 

exemplo, mostra os pontos de cruzamento entre linhas (horizontal) contendo o impacto e 

colunas (vertical) com a probabilidade de ocorrência. O produto da matriz é a 

probabilidade ou vulnerabilidade ao impacto, que será mais severa quanto maior o valor 

dos eixos horizontal (OLIVEIRA; CUNHA, 2015). A Figura 7 mostra um exemplo de 

matriz de risco. 
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Figura 7 - Matriz de risco 

Fonte: Oliveira e Cunha (2015) 

 

De acordo com Simões (2013), a matriz de risco é um método simples, flexível, 

prático e intuitivo que tem como principais vantagens:  

 

 Identificar a criticidade de um risco e, consequentemente, a necessidade de 

recursos; 

 Facilitar a discussão acerca de requisitos, tecnologias e riscos;  

 Permitir que as partes interessadas se envolvam na avaliação de risco e processo 

de mitigação inicial, mesmo sem experiência técnica; 

 Fácil construção, podendo ser usada mesmo quando dados quantitativos são 

escassos ou inexistentes. 

 

Entranto Simões (2013) também aponta uma falha da matriz de risco que consiste 

em uma classificação não meticulosa do índice de risco, ou seja, eventos distintos podem 

partilhar a mesma categorização de risco, criando um impasse na comparação de 

diferentes casos. 

Alguns autores utilizaram matrizes de indicadores para auxiliar na tomada de 

decisão. Silva, Martelli e Falk (2014), elaboraram uma matriz de indicadores de 

probabilidade de riscos direcionada à área da saúde com o intuito de oferecer aos hospitais 

uma visão sistêmica dos riscos que possibilite priorizar investimentos na melhoria da 

qualidade da prática assistencial.  

Rodrigues e Campanhola (2003) desenvolveram um conjunto de matrizes 

escalares para valorar indicadores de desempenho ambiental de uma atividade 
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agropecuária, considerando cinco dimensões: ecologia da paisagem, qualidade dos 

compartimentos ambientais, valores socioculturais, valores econômicos e gestão e 

administração.  

 

2.7 Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

 

Geoprocessamento é um termo amplo que compreende diversas tecnologias de 

tratamento e manipulação de dados geográficos por meio de programas computacionais. 

Dentre essas tecnologias encontram-se os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) ou, 

na terminologia internacional, Geographic Information System (GIS). Os sistemas de 

informações geográficas são sistemas computacionais, usados para o entendimento dos 

fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico (SANTOS; PINA; CARVALHO, 

2000). 

O georreferenciamento pode ser entendido como o processo de agregar dados à 

um mapa por meio da associação com um sistema de coordenadas terrestres qualquer. 

Normalmente este processo ocorre durante a digitalização, garantindo a possibilidade de 

combinar mapas distintos. Os sistemas de informação geográfica, por sua vez, foram 

concebidos para ser um poderoso organizador das informações georreferenciadas 

(SANTOS; PINA; CARVALHO, 2000). 

O SIG pode ser entendido como uma ferramenta de referência sobre locais na 

superfície da Terra que revela onde uma coisa está ou o que se encontra em uma dada 

localização. Este instrumento foi desenvolvido para realizar coletas e manipulações de 

informações geográficas na forma digital, assim como ocorreu com outras tecnologias 

como, por exemplo, o Sistema de Satélite de Navegação Global (GNSS), a cartografia, 

geodésia e topografia (FERREIRA, 2006).   

De acordo com Câmara et al. (2004), de modo abrangente, um SIG tem os 

seguintes componentes:  

 

 Interface com usuário; 

 Entrada e integração de dados; 

 Funções de processamento gráfico e de imagens; 

 Visualização e plotagem; 
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 Armazenamento e recuperação de dados (sob a forma de um banco de dados 

geográficos).  

  

Ainda segundo Câmara et al. (2004), estes componentes se relacionam de forma 

hierárquica, conforme pode ser observado na Figura 8. A interface homem-máquina 

define como o sistema deve ser operado e controlado. No nível intermediário, um SIG 

deve ter mecanismos que permitam o processamento de dados espaciais, tais como: 

entrada, edição, análise, visualização e saída. Enquanto isso, internamente ao sistema, um 

banco de dados geográficos armazena e recupera os dados espaciais. Cada sistema 

implementa estes componentes de forma distinta e em função de seus objetivos e 

necessidades, porém, todos os subsistemas citados estão presentes em um SIG. 

Figura 8 - Arquitetura dos sistemas de informação geográfica 

Fonte: Câmara et al. (2004) 

 

Desde sua concepção inicial, simplista e dirigida ao projeto e construção de 

mapas, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm incorporado uma crescente 

variedade de funções. Versões recentes apresentam mecanismos sofisticados para 

manipular e analisar dados espacialmente, permitindo visualizar os elementos de forma 

mais evidente do que por meio de relatórios e gráficos convencionais (CRUZ; CAMPOS, 

2005).  
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Segundo Casanova et al. (2005) um SIG diferencia-se dos sistemas de informação 

convencionais por sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as 

geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. Por exemplo, para cada lote de um 

cadastro urbano o SIG guarda, além de dados descritivos como proprietário e valor do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a informação geométrica com as 

coordenadas dos limites do lote. Sendo assim, podem-se citar como principais 

características dos SIGs:  

 

 Inserir e integrar, em uma base de dados única, informações espaciais 

provenientes dos meios físico e bióticos, dados censitários, de cadastros urbanos 

e rurais, imagens de satélite e dados de Global Positioning System (GPS). 

 Oferecer ferramentas para combinar as várias informações por meio de algoritmos 

de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar e visualizar o 

conteúdo da base de dados geográficos.   

 

De acordo com Celestino e Diniz (1998), um SIG permite armazenar, integrar e 

gerar novas informações por meio do processamento gráfico de informações espaciais 

como mapas, imagens de satélites e informações alfanuméricas de bancos de dados. Uma 

característica básica de um SIG é tratar relações espaciais entre objetos geográficos e, 

para isso, consideram-se as relações entre as classes de cada tema (relações topológicas) 

no processo de integração. 

Moraes, Torres e Kiperstok (2008) citam como pontos positivos do uso doSIG: 

 

 O armazenamento de informações georreferenciadas; 

 A possibilidade de aplicação de filtros, facilitando a identificação e classificação 

de dados; 

 Permitir operações de cálculo entre as variáveis e espacialização dos resultados; 

 Identificar pontos críticos; 

 Criar infinitos cenários de análise; 

 Os dados armazenados formam arquivos com extensão dbf que podem ser 

utilizados em programas de planilhas eletrônicas; 

 Produzir mapas, gráficos e tabelas, possuindo o recurso tridimensional e a criação 

de cenários foto-realísticos.
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No que se refere ao uso de SIGs como ferramenta para analisar um sistema de 

indicadores, pode-se afirmar que este tipo de informação tratada com técnicas de 

geoprocessamento possibilita a representação e modelagem do conhecimento, 

constituindo um importante Sistema de Apoio à Decisão Espacial (SADE). Os recursos 

de gerenciamento, visualização e análise da informação de um SIG permitem ao gestor 

agregar um grande volume de dados espaciais e não espaciais em um único ambiente, 

evidenciando a necessidade de se dispor de ferramentas integradoras que facilitem a 

tomada de decisão e possibilitem um melhor planejamento de ações (BATISTA, 2005). 

Ademais, os indicadores ambientais georreferenciados contribuem para gerar 

informações espacializadas que expressam de forma sucinta as condições físico-

ambientais dos ecossistemas em diversos níveis. Por meio deste instrumento, os 

indicadores ambientais deverão permitir a análise de situações complexas através de 

índices simplificados, quantificáveis e de fácil comunicação. O geoprocessamento de 

indicadores ambientais é uma ferramenta bastante útil no apoio à decisão em programas 

de desenvolvimento regional e na orientação de políticas públicas, pois, permite obter 

números quantitativos e qualitativos sobre os problemas e espacializá-los, possibilitando 

melhor alocação dos recursos para a recuperação ambiental de áreas degradadas (BESSA 

JUNIOR; MÜLLER, 2000). 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo abrange as 10 bacias hidrográficas do município de São Carlos: 

Gabirobas, Mogi – Guaçu, Araras, Cabaceiras, Quilombo, Chibarro, Monjolinho, 

Pântano, Feijão e Jacaré – Guaçu.  

De acordo com a divisão efetuada pela Lei Estadual n0 7.633/91 para o Estado de 

São Paulo, o território do município está situado em duas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHI), Tietê – Jacaré (denominada no estado de São Paulo de 

UGRHI 13) e Mogi – Guaçu (denominada UGRHI 9). Toda a área urbana, exceto o 

condomínio Samambaia, os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, está situada na 

bacia do Tietê – Jacaré correspondente a UGRHI 13 (MONTAÑO, 2002). 

Por ter sua área localizada em duas UGRHIs, o município é separado em dois 

grupos de macro bacias, a Mogi-Guaçu e a Tietê-Jacaré. O primeiro grupo possui sete 

sub-bacias, sendo elas: Araras, Mogi-Guaçu, Gabirobas, Cabaceiras, Chibarro, Quilombo 

e Pântano. O segundo grupo contém três, denominadas de Monjolinho, Feijão e Jacaré-

Guaçu, situadas ao sul do município (DENÚBILA, 2013).  

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Mogi – Guaçu localiza-se 

na região nordeste do Estado de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais, distante 

aproximadamente 200 km da cidade de São Paulo, ocupando uma área de 14.653 km2. O 

rio Mogi – Guaçu nasce no município de Bom Repouso em Minas Gerais (SÃO PAULO, 

1999). Já a bacia do Tietê-Jacaré, localizada na região central do Estado de São Paulo, é 

composta por 34 municípios e abriga cerca de 3% da população do Estado de São Paulo, 

dos quais 96% vivem em áreas urbanas (SÃO PAULO, 2009). 

A UGRHI 13 é classificada como em industrialização, com enfoque para a 

agroindústria. Na UGRHI 9 predominam as atividades do setor primário, tendo como 

principais culturas a cana-de-açúcar, laranja, pastagem (braquiária) e milho. No setor 

secundário, predomina a agroindústria, como usinas de açúcar e álcool, óleos vegetais e 

bebidas, além de frigoríficos e indústria de papel e celulose. O turismo é também uma 

atividade importante, com a presença das estâncias hidrominerais de Águas da Prata, 

Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra e Socorro (BRASIL, 2011). 

A Figura 9 mostra o mapa com a localização no município de São Carlos das 10 

bacias analisadas. 
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Figura 9 - Bacias hidrográficas de São Carlos – SP 

Fonte: Denúbila (2013) 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento de São Carlos (PMSSanCa) (SÃO 

CARLOS, 2012), na época em que foi realizado o diagnóstico para a elaboração do Plano 

Diretor de São Carlos, as principais bacias do município eram: 
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 Bacia do Monjolinho: recebe todo o esgoto da cidade e também é um importante 

manancial de abastecimento (captação do Espraiado); 

 Bacia do Feijão: está situada na Área de Proteção Ambiental (APA) Corumbataí 

e contribui para o abastecimento de água de São Carlos. Trata-se de área de 

recarga do Aquífero Guarani;  

 Bacia do Quilombo: constitui um eixo de comunicação histórico onde se 

estabeleceram grandes propriedades do ciclo cafeeiro. O Vale do Quilombo é 

considerado o grande vetor de potencial turístico histórico-ecológico no 

município. 

 

Devido à localização elevada no Estado, a área do município está sobre o divisor 

de água que limita as bacias hidrográficas do Rio Mogi-Guaçu e Tietê, por isso, a maioria 

dos cursos d’água que drenam São Carlos e a totalidade dos que drenam o perímetro 

urbano têm nascentes no município. A poluição dos cursos d’água está associada 

principalmente aos efluentes de esgoto urbano e uso inadequado dos recursos hídricos e 

do solo. Alguns dos córregos mais importantes que drenam a cidade são: Monjolinho, 

Mineirinho, Gregório, Tijuco, Medeiros, Lazarini, Água Quente e Água Fria, compondo 

a bacia do Ribeirão Monjolinho (OLIVEIRA, 1996). 

São Carlos situa-se sobre áreas de recarga de mananciais superficiais rasos e 

profundos, existindo três aquíferos na região: Botucatu/Pirambóia, Itaqueri e Serra Geral. 

O aquífero Botucatu representa um imenso manancial de água sub-superfícial que 

pertence à Bacia Sedimentar do Paraná. O Estado de São Paulo possui grande 

dependência das águas subterrâneas provenientes desse aquífero. As áreas de mananciais 

de São Carlos são responsáveis pela metade da água utilizada para abastecimento público 

da cidade, sendo que 51,8% provêm da captação superficial e 48,2% do abastecimento 

subterrâneo (SÃO CARLOS, 2014). 

A fim de preservar e conservar o abastecimento de água com qualidade, a 

Prefeitura de São Carlos aprovou em 12 de dezembro de 2006 a Lei n0 13. 944 que, dentre 

outras providências, dispõe sobre a criação das Áreas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais (APREM) do município. A APREM de São Carlos, sem prejuízo da inclusão 

de novas áreas de interesse para abastecimento público, corresponde à: bacia hidrográfica 

do Córrego Monjolinho a montante da Estação de captação de água do Espraiado e a 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Feijão, dentro do município e a montante da Estação de 
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Captação de Água para abastecimento público de São Carlos (BRASIL, 2006). 

 

3.1 Características gerais 

 

O município de São Carlos está localizado na região central do Estado de São 

Paulo entre as coordenadas 47o30’ e 48o30’ Longitude Oeste e 21o30’ e 22o30’ Latitude 

Sul, ocupando uma área de 1.140, 90 km2 (OLIVEIRA, 1996). 

Faz limite com os seguintes municípios: ao Norte, Rincão, Luís Antônio e Santa 

Lúcia; ao Sul, Ribeirão Bonito, Brotas e Itirapina; a Oeste, Ibaté, Araraquara e Américo 

Brasiliense e a Leste, Descalvado e Analândia (VELOZO, 2006). 

A população estimada do município em 2013 era de 236.457 habitantes, 

distribuídos em uma área de 1.137,332 Km2. A economia é bastante diversificada, com 

destaque para indústrias de bens de consumo, de alta tecnologia, metal-mecânica, de 

transformação de plásticos, têxtil, de motores e compressores, bem como a produção de 

leites e derivados, cana-de-açúcar e laranja (OLIVEIRA; MONTAÑO, 2010). 

São Carlos possui uma grande demanda à urbanização em função das suas 

características econômicas. Atualmente, é conhecida como “Cidade Tecnológica” por ser 

um dos principais pólos de alta tecnologia no Brasil com inúmeras indústrias de 

tecnologia e logística, além de três universidades, UNICEP, USP e UFSCar, 

caracterizando-a também como um grande centro educacional do interior de São Paulo. 

O desenvolvimento da cidade iniciou-se com a antiga rota de tropeiros, que tinha início 

na cidade de Piracicaba e seguia até Goiás, sendo fundada oficialmente em 4 de novembro 

de 1857 com a inauguração da Capela da Matriz. A dinâmica da urbanização de São 

Carlos, nessa época, foi determinada pelo predomínio da economia cafeeira 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, 2015). 

O clima da região é classificado pelo sistema de Köppen como do tipo Cwa, 

mesotérmico úmido subtropical de inverno seco, em que a temperatura média do mês 

mais frio é inferior a 18º C e a do mês mais quente ultrapassa 22ºC. Há uma nítida 

distinção entre a estação seca (maio a setembro), com conseqüente deficiência hídrica e, 

a chuvosa (outubro a abril) (LORANDI et al., 2001). 

Quanto à vegetação, as pastagens ocupam a maior parte das terras que cercam o 

núcleo urbano, exceto no lado leste em direção a Ibaté, onde encontram-se plantações de 

cana-de-açúcar. A leste do perímetro urbano existem áreas de reflorestamento com Pinus. 

A vegetação original do município é o cerrado, que varia de campo cerrado até cerradão. 
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Entretanto, a vegetação tem sido alterada por atividade de reflorestamento, loteamentos e 

mineração, reduzindo-a a alguns fragmentos florestais, principalmente no entorno do 

bairro Cidade Aracy, pois, a textura arenosa do solo compromete o uso agrícola 

(OLIVEIRA, 1996). 

Segundo Soares, Silva e Lima (2003), o município era ocupado no passado por 

27% de cerrado (cerrado sensu stricto, campo sujo e brejos), 16% de cerradão, 55% de 

floresta semidecídua e mata ripária e 2% de floresta semidecídua com A. angustifólia. 

Atualmente há 2% de cerrado, 2,5% de cerradão, 1% de floresta semidecídua e ripária e 

1,5% de capoeiras. 

Algumas espécies arbóreas comuns da região são: Stryphnodendrumbarbatiman 

(barbatimão), Paratecoma peroba (pequi), Tabebuia ipe (ipê-amarelo), Anacordium 

nanum (cajueiro do campo), Pterodon pubescens (faveiro), Xylopia aromatica (pindaiva 

brava), Miconia rubiginosa (queresmeira do campo), Ocotea pulchella (canela de folha 

dura), Siparuna guianensis (cafezinho fedido), Vochysia tucanorum (pau de tucano), 

Virola surinamensis e Qualea grandiflora. A árvore nativa e símbolo de São Carlos que 

nomeou o município de São Carlos do Pinhal no passado, o pinheiro-do-paraná 

(Araucaria angustifolia), é encontrado com pouca frequência na área urbanizada e 

entorno. Apesar da latitude relativamente baixa e atípica para a ocorrência da espécie, a 

presença da Araucaria angustifolia na região relaciona-se com as altas cotas altimétricas 

que proporcionam um clima semelhante ao das formações de Mata de Araucárias 

(OLIVEIRA, 1996). 

No município de São Carlos existem algumas reservas ambientais, dentre as quais 

estão a Área de Proteção Ambiental (APA) Corumbataí e as Estações Ecológicas do Jataí 

e São Carlos, além de áreasde reserva legal. Cada um destes tipos de reserva possui 

características e atribuições distintas, conforme exposto a seguir:   

 

 Reserva Legal (RL) é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural cujos recursos são passíveis de uso sob o regime de manejo florestal 

sustentável, permitindo a produção de mel e extração seletiva de madeira, frutos 

e óleos. No Estado de São Paulo devem ser destinados no mínimo 20% do total 

da propriedade à reserva legal, no qual podem ser incluídas as áreas não adequadas 

para agricultura. Entretanto, caso não tenha toda a área dentro da propriedade, 

pode-se compensar em outra que tenha uma mancha de mata, por exemplo (SÃO 

PAULO, 2011).  
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 Unidade de conservação (UC), no Brasil, são áreas instituídas pelo Poder Público 

para protegera fauna, flora, microorganismos, corpos d´água, solo, clima, 

paisagens e todos os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais. 

Existem diversas categorias de unidades de conservação e, algumas delas, também 

protegem o patrimônio histórico-cultural, as práticas e o modo de vida das 

populações tradicionais (OLIVATO; GALLO JUNIOR, 2008).  

 Unidades de Conservação de Proteção Integral são áreas onde não é admitido 

consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Além disso, a 

interferência humana deve ser evitada para não alterar o ecossistema destas áreas. 

A Estação Ecológica é um exemplo de unidade de proteção integral, de posse e 

domínio públicos, que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização 

de pesquisas científicas. Com o intuito de manter o ecossistema protegido, é 

proibida a visitação pública nas Estações Ecológicas, exceto quando com o 

objetivo educacional, e os estudos científicos (apesar de ser um dos objetivos 

dessa categoria de UC) depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

manutenção da unidade (GARBELINI, 2011). 

 As Áreas de Proteção Ambiental, de acordo com a Lei 9.985 de 18 de julho de 

2000, que dentre outras deliberações institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, a APA é em geral extensa, pode ser constituída de terras 

públicas ou privadas, possui certo grau de ocupação humana e é dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade 

de vida e o bem-estar dos seres vivos. O objetivo dessa área é proteger a 

diversidade biológica, regular o processo de ocupação e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 

 

Até a década de 50, a região da EEJ era conhecida como Fazenda Jataí e pertencia 

à antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Durante este período, parte da 

cobertura vegetal original foi explorada pela Companhia na obtenção de combustível 

lenhoso, mourões de cercas e dormentes para construção da estrada de ferro e, também, 

pela população local na construção civil, confecção de móveis e barco, alimentação e para 

fins medicinais (OBARA, 1999). 

O Decreto Lei n0 18.997 de 15 de junho de 1982 estabeleceu a Estação Ecológica 

do Jataí em uma área de 4.532,18 héctares situada em terras de domínio da Fazenda 

Pública de Estado, no município de Luiz Antônio, que antes pertenciam à Estação 
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Experimental de Luiz Antônio (EELA). A finalidade da EEJ é assegurar a integridade dos 

ecossistemas, conjunto lagunar, da flora e fauna local, bem como sua utilização para 

objetivos educacionais e científicos (BRASIL, 1982). 

Já a APA Corumbataí foi criada pelo Decreto Estadual n° 20.960 de 8 de junho de 

19833 e localiza-se no Centro-Leste do Estado de São Paulo. Esta reserva protege as 

Cuestas Basálticas, morros testemunhos, recursos hídricos superficiais, o Aqüífero 

Guarani e atributos ambientais e paisagísticos da área, por conterem fonte significativa 

de água potável, remanescentes de vegetação nativa e patrimônio arqueológico. Os 

municípios que compõem a APA são: São Carlos, Analândia, Brotas, Itirapina, 

Corumbataí, Ipeúna, Rio Claro, Dois Córregos, Torrinha, Mineiros do Tietê, Barra 

Bonita, Santa Maria da Serra, São Pedro, Charqueada e São Manuel (Ilha do Cerrito) 

(CORVALÁN, 2009). 

Finalmente, a Estação Ecológica de São Carlos (EESCAR) foi criada com o 

Decreto nº 26.890, de 12 de Março de 1987, por possuir os últimos remanescentes 

florestais do Estado e abrigar espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção, cuja 

proteção é dever do Estado (BRASIL, 1987). 

A Estação Ecológica de São Carlos está localizada na região centro-leste do 

Estado de São Paulo, no município de Brotas, entre as coordenadas geográficas 22o05’e 

22o07’ de latitude sul e 48o00’ e 48o05’ longitude oeste. É uma das poucas Unidades de 

Conservação (UC) com situação fundiária regularizada e sem moradores em suas 

delimitações. Os 75,26 hectares da Estação Ecológica de São Carlos são administrados 

pelo Instituto Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, e 

receberam este nome em decorrência do decreto de desapropriação da área constar que a 

mesma está situada no município e comarca de São Carlos. No entanto, as informações 

geográficas demonstram que a EESCAR está localizada no município de Brotas 

(SANTOS et al., 2003). Apenas parte da Estação Ecológica de São Carlos pertence ao 

município de São Carlos, mais precisamente à bacia do Jacaré – Guaçu. 

Em relação à geologia regional, o município de São Carlos está situado no 

complexo geológico da Bacia Sedimentar do Paraná, que abrange boa parte dos Estados 

de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Dentre as 

litologias desta bacia intracratônica, são encontradas no município a Formação 

                                                           
3 BRASIL. Decreto Estadual no 20.960, de 8 de junho de 1983. Declara área de proteção ambiental a regiões situadas 

em diversos municípios, dentre os quais Corumbataí, Botucatu e Tejupá. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, 

Poder Executivo, São Paulo, SP, 9 jun.1983, v. 93, n. 107, 1983.  
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Corumbataí, Formação Pirambóia, Botucatu, Serra Geral, Grupo Bauru e Sedimentos 

Cenozóicos (MURO, 2000).  

A Bacia do Paraná ocupa uma área de 1.400.000 km2 e estende-se pelo Brasil 

(1.100.000 km2), metade oriental do Paraguai (100.000 km2), metade ocidental do 

Uruguai (100.000 km2) e região ocidental da Argentina (100.000 km2), onde é conhecida 

como Bacia Chaco-Paraná. No Brasil, corresponde a Província Sedimentar Meridional 

bordejada principalmente pelas Províncias Tocantins e Mantiqueira (BARTOLOMEU, 

2012).  

No município predominam aspectos de relevo denudacionais formados 

basicamente por colinas de topos convexos e tabulares, altimetrias entre 600 - 900 metros 

e vertentes com declividade que varia de 2 a 20%, sendo superior a 30% nos setores mais 

dissecados do relevo. A litologia dominante é composta por depósitos arenosos e 

argilosos. Quanto aos solos, a maior parte da região é constituída pelos tipos Latossolo 

vermelho-escuro e Neossolos Quartzarênicos (MILANI; PEREZ FILHO, 2003).  
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4. MÉTODO E ETAPAS DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa se apoiou na utilização da bacia 

hidrográfica como unidade básica de análise ambiental e no emprego de indicadores 

ambientais estruturados no modelo Pressão – Estado – Resposta (PER). O Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) ArcGIS® 10 foi utilizado como ferramenta computacional 

principal para o desenvolvimento das principais etapas do trabalho.  

Nesta linha de investigação serviram como referencial teórico os seguintes 

trabalhos: 

 

 GEO cidade de São Paulo (2004) desenvolvido pela Secretaria Municipal do 

Verde e Meio Ambiente (SVMA) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) 

e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); 

 Indicadores Ambientais e Gestão Urbana: desafios para a construção da 

Sustentabilidade na Cidade de São Paulo (2008) desenvolvido pela Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo e o 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM); 

 Proposta de um sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável para 

bacias hidrográficas (GUIMARÃES, 2008); 

 Alterações ambientais associadas à mineração no município de São Carlos (SP), 

utilizando AHP e SIG (DENÚBILA, 2013); 

 Indicadores de sustentabilidade para análise comparativa de bacias hidrográficas 

(PAULA JUNIOR; POMPERMAYER, 2007); 

 Avaliação da sustentabilidade ambiental em bacias hidrográficas mediante a 

aplicação do modelo P-E-R (KEMERICH, 2013); 

 Sistema de indicadores de sustentabilidade para gestão e planejamento de recursos 

hídricos de bacias hidrográficas: o caso da bacia hidrográfica do rio Almada – BA 

(COSTA, 2013).  

 Análise da fragmentação da paisagem da bacia hidrográfica do Alto São 

Bartolomeu como subsídio ao modelo Pressão – Estado – Resposta (OLIVEIRA 

et al., 2014).  

 

Por se tratar de um ensaio metodológico foram utilizados dados de natureza 
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essencialmente secundária, obtidos por meio da base cartográfica digital e os mapas 

temáticos desenvolvidos por Denúbila (2013) de uso e ocupação, reservas ambientais e 

suscetibilidade à erosão das bacias do município de São Carlos. 

Com base nesses princípios gerais, esta pesquisa envolveu as seguintes etapas e 

atividades esquematizadas na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Principais etapas e atividades da pesquisa 

 

4.1 Planejamento 

 
Esta etapa envolveu a definição da área de estudo, tema, objetivos, método e 

instrumentos de pesquisa. Posteriormente, procedeu-se a seleção dos indicadores de 

pressão, estado e resposta.  

As bacias hidrográficas do município de São Carlos – SP foram definidas como 
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área de estudo por serem unidades naturais que revelam as interações entre os 

componentes dos meios físico, biótico e socioeconômico. 

A temática escolhida foi a utilização de indicadores ambientais, sistematizados no 

modelo PER, com o intuito de realizar o diagnóstico do potencial de degradação por 

erosão nas bacias hidrográficas de São Carlos.  

O modelo Pressão – Estado – Resposta (PER) é um dos métodos mais utilizado 

para apresentar estatísticas e indicadores ambientais, pois revela as interações e relações 

de causa-efeito existentes entre a ação humana e os componentes da natureza. Este 

modelo foi escolhido para auxiliar na seleção dos indicadores, organização e interpretação 

da informação. 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi utilizado como instrumento para 

ponderar os indicadores e executar os procedimentos para agregá-los perante os métodos 

matriz de vulnerabilidade e análise de agrupamentos.  

A escolha dos indicadores baseou-se nos critérios de seletividade (relevância e 

grau de significância) e viabilidade (disponibilidade de informações e custos). Os 

indicadores definidos são apresentados no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Indicadores de pressão, estado e resposta selecionados 

INDICADOR 

POSIÇÃO EM 

RELAÇÃO AO 

MODELO PER 

MEIO A QUAL 

PERTENCE 

 

Uso e ocupação 

 

Pressão Socioeconômico 

 

Suscetibilidade à erosão 

 

Estado Físico 

 

Reservas ambientais 

 

Resposta Biótico 

 

4.2 Levantamento de dados 

 

Nesta etapa foi realizada a revisão bibliográfica mediante pesquisas no Dedalus, 

banco de dados bibliográficos da Universidade de São Paulo (USP), utilizando as 

palavras-chaves: indicadores, indicadores ambientais, modelo Pressão – Estado – 

Resposta, bacia hidrográfica, São Carlos, análise de agrupamentos, matriz de 

vulnerabilidade e análise espacial em SIG. Posteriormente, outras plataformas de 
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pesquisa acadêmica foram consultadas, dentre as quais: Google Scholar, SciELO, 

ScienceDirect e ResearchGate.  

Também ocorreu a coleta de dados secundários para compor o sistema de 

indicadores por meio de pesquisas nas seguintes divisões administrativas da Prefeitura de 

São Carlos: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia; 

Defesa Civil; Secretaria Municipal de Obras Públicas; Vigilância Sanitária; Secretaria de 

Saúde; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE); Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano e, por fim, Vigilância Epidemiológica. 

Além disso, consultaram-se trabalhos acadêmicos e documentos dos Comitês de 

Bacias do Tietê-Jacaré e do Mogi-Guaçu, da Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A base de dados obtida nesta etapa é oriunda de Denúbila (2013) e consiste em: 

 

 Base cartográfica digital na escala 1: 50.000 e apresentada na escala 1: 250.000; 

 Mapas temáticos: uso e ocupação, suscetibilidade à erosão e reservas ambientais. 

 

4.3 Aplicação do modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) 

 

Esta fase foi dividida em etapas nas quais os dados secundários obtidos foram 

manipulados e organizados no modelo PER para ajudar na interpretação dos resultados. 

Posteriormente, utilizaram-se os métodos análise de agrupamentos e matriz de 

vulnerabilidade para produzir resultados que permitissem a comparação entre as bacias. 

Os procedimentos de cada etapa são apresentados a seguir.  

 

4.3.1 Estruturação dos indicadores 

 

Etapa que envolveu a quantificação dos indicadores em porcentagem de áreas 

adotando os seguintes critérios:  

 

 Indicador de pressão: cálculo da porcentagem de área das bacias ocupada por 

loteamento, área urbana e periurbana, mineração e instalações da TAM linhas 

aéreas, pois são mais vulneráveis à erosão; 
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 Indicador de estado: determinação da porcentagem de áreas com alta e muito alta 

suscetibilidade à erosão para definir o potencial erosivo nas bacias a partir das 

áreas mais vulneráveis; 

 Indicador de resposta: contagem da porcentagem de áreas de reservas ambientais. 

 

Os procedimentos executados no Sistema de Informação Geográfica (SIG) para 

quantificar os indicadores foram: 

 

1. Criação de campos numéricos na tabela de atributos do plano de informação 

vetorial das bacias hidrográficas para armazenarem os valores de área total, área 

do indicador e porcentagem de área do indicador (comando add field – numérico 

e real). 

2. Cálculo das áreas totais das bacias (Calculate geometry: área no campo área total) 

e cálculo das áreas dos indicadores (Tabulate area: considerando cada um dos 

indicadores). 

3. Passagem dos valores de área dos indicadores por bacia para os respectivos 

campos de áreas (Join tabela de atributos das bacias com as tabelas de cálculo das 

áreas e cópia desses valores para o campo área dos indicadores).  

4. Cálculo das porcentagens de área dos indicadores nos respectivos campos 

numéricos (comando field calculator). 

 

Após a quantificação foram produzidos mapas dos indicadores de pressão, estado 

e resposta. O método natural breaks foi aplicado nas porcentagens calculadas para 

agrupar as bacias em 5 classes (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto). O objetivo 

destes mapas foi facilitar a identificação dos níveis de ocupação, suscetibilidade à erosão 

e reservas ambientais das bacias.  

O método natural breaks, também denominado distribuição de Jenks ou quebra 

natural, efetua a distinção de classe a partir da grande diferença entre dois valores, 

formando grupos com medidas semelhantes. O número de classes foi definido de modo 

que não fosse demasiadamente pequeno e resumido a ponto de perder muita informação, 

e nem grande o suficiente para prejudicar a interpretação dos dados. 

Nesta etapa também foram produzidas as fichas técnicas de cada indicador, 

adaptadas de Vieira (2009), com o intuito de organizar as informações pertinentes e 

documentar o processo para construí-los, permitindo revisões futuras.  
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4.3.2 Integração dos indicadores 

 

Duas técnicas foram utilizadas para agregar os indicadores e, assim, avaliar o 

potencial de degradação por erosão das bacias: análise de agrupamentos e matriz de 

vulnerabilidade.  

A escolhada análise de agrupamentos baseou-se na aplicação bem-sucedida desta 

metodologia nos estudos consultados:   

 

 Indicadores Ambientais e Gestão Urbana: desafios para a construção da 

Sustentabilidade na Cidade de São Paulo (2008) desenvolvido pela Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo e o 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM); 

 Sistema de indicadores e desigualdade socioambiental intraurbana de São Luís – 

MA (RODRIGUES, 2010); 

 Análise de metodologias para identificação de cluster de acesso a documentação 

civil básica (MESQUITA; ROIG, 2011). 

 

Durante a revisão bibliográfica não foram encontrados estudos utilizando a matriz 

de vulnerabilidade para ponderar indicadores. Apesar disso, este método foi utilizado 

nesta pesquisa como ensaio metodológico.   

 

4.3.2.1 Análise de agrupamentos 

 

A análise de agrupamentos foi realizada por meio das ferramentas do ArcToolbox. 

Os comandos utilizados para produzir o mapa de agrupamentos foram: Spatial Statistics 

Tools>Mapping Cluster>Cluster and Outier Analysis.  

Os dados de entrada consistiram nos valores dos indicadores e a medida escolhida 

para agrupar as bacias com características similares foi a Distância Euclidiana. Quanto 

maior seu valor, mais semelhantes serão os elementos do grupo. 
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4.3.2.2 Matriz de vulnerabilidade 

 

Todos os procedimentos detalhados nesta seção foram executados com o uso de 

SIG. Inicialmente foi feita a conversão dos polígonos dos indicadores de pressão, estado 

e resposta em matrizes (arquivos raster) compostas pelas seguintes classes obtidas 

segundo o critério natural break: muito baixa (MB), baixa (B), média (M), alta (A) e 

muita alta (MA). 

Foram atribuídos valores a estas classes em que, considerando os indicadores de 

pressão e estado, o número 1 corresponde à situação de vulnerabilidade ambiental menos 

preocupante dentre todas, enquanto o número 5 representa o cenário mais crítico. Sendo 

assim, o valor 1 é atribuído às bacias que apresentam poucas áreas de alta e muito alta 

suscetibilidade à erosão e poucas áreas ocupadas por loteamento, área urbana e 

periurbana, mineração e instalações da TAM linhas aéreas (Taxi Aéreo Marília). Os 

valores das classes para estes dois indicadores são: muito baixa = 1, baixa = 2, média = 

3, alta = 4 e muito alta = 5.  

Entretanto, no caso do indicador de resposta há uma inversão desta lógica, pois a 

melhor condição ambiental é caracterizada pela existência de alta porcentagem de 

reservas. Assim sendo, o número 1 representa a existência de muitas áreas de reservas 

ambientais e o 5 equivale à presença de poucas reservas nas bacias. Os valores das classes 

nas quais as bacias foram categorizadas a partir do indicador de resposta são: muito baixa 

(MB) = 5, baixa (B) = 4, média (M) = 3, alta (A) = 2 e muita alta (MA) = 1.  

Duas matrizes inteiras foram construídas nas quais as linhas e as colunas 

correspondem aos indicadores comparados dois a dois multiplicando-se cada linha pela 

respectiva coluna, conforme exemplifica a Figura 11. Na primeira foram multiplicados 

os indicadores de pressão e estado para obter o índice denominado P x E de cada bacia 

do município de São Carlos. Em seguida, os valores do índice P x E foram integrados ao 

indicador de resposta na segunda matriz para produzir o índice designado P x E x R. O 

resultado final foi dividido, pelo critério natural breaks, em 5 classes (muito baixa, baixa, 

média, alta e muita alta) que denotam o potencial de degradação por erosão das bacias. 
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Figura 11 - Matriz Pressão x Estado 

(1) MB = muito baixa; (2) B = baixa; (3) M = média; (4) A = alta; (5) MA = muita alta 

 

Uma escala de cores semafóricas foi utilizada nas matrizes para distinguir as 

classes, em que o verde escuro representa o menor potencial erosivo enquanto o vermelho 

demonstra a pior situação, isto é, potencial mais alto, como pode ser observado na Figura 

12. 

 

Figura 12 - Escala de cores utilizadas para ressaltar as classes de potencial de degradação por erosão 

 

Por fim, foi produzido o mapa com o agrupamento das bacias segundo a matriz 

de vulnerabilidade para facilitar a visualização e discussão dos resultados.  

Os comandos utilizados para realizar estes procedimentos no SIG foram: 

 

1. Conversions tools/ to raster/ poligon to raster: conversão dos mapas dos 

 
INDICADOR DE ESTADO 

MB (1)1 B (2)2 M (3)3 A (4)4 MA (5)5 

 
MB (1) MB (1) MB (2) MB (3) B (4) B (5) 

B (2) MB (2) B (4) B (6) M (8) M (10) 

M (3) MB (3) B (6) M (9) M (12) A (15) 

A (4) B (4) M (8) M (12) A (16) MA (20) 

MA (5) B (5) M (10) A (15) MA (20) MA (25) 
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indicadores para matriz. 

2. Spatial analyst tools/ math/ times: multiplicar. 

3. Spatial analyst tools/reclass/reclassify: classificar pelo natural breaks. 

4. Properties/ Simbology: criar escala e gerar mapa. 

 

4.4 Discussão dos resultados e conclusão 

 

Nesta etapa compararam-se os grupos de bacias formados pela matriz de 

vulnerabilidade e análise de agrupamentos para verificar diferenças e semelhanças entre 

os resultados obtidos por estes métodos. Também foram identificados os fatores que 

corroboraram para os potenciais de degradação por erosão constatados nas bacias.  

Enfim redigiu-se uma conclusão para expor se os objetivos do estudo foram 

atingidos e os resultados satisfatórios, além de ressaltar a relevância da pesquisa para a 

problemática avaliada e propor idéias para pesquisas futuras. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Base de dados espacial  

 

A base cartográfica digital utilizada neste estudo foi apresentada na escala 

1:250.000 e deriva de Denúbila (2013) que a elaborou na escala de 1:50.000 por meio dos 

procedimentos apresentados de forma sintética a seguir. 

O SIG ArcGIS®/Arcmap versão 10 foi utilizado para construir a base 

georreferenciada. Os documentos utilizados para delimitar as bacias e o município e 

definir a rede de drenagem foram as cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000 

referentes as folhas: Porto Pulador (SF23-VC-IV-1), Luís Antônio (SF23-V-C-IV-2), 

Ibaté (SF23-V-C-IV-3), Descalvado (SF23-V-C-IV-4), São Carlos (SF23-Y-A-I-1), 

Corumbataí (SF23-Y-A-I-2) e Riberão Bonito (SF22-Z-BIII-2). Agruparam-se estas 

folhas para criar um mosaico em coordenadas geográficas, realizando um controle do erro 

admissível. Posteriormente, o mosaico foi projetado para coordenadas no Sistema de 

Projeção UTM (Universo Transverso de Mercator), Datum Córrego Alegre e fuso 23S; 

O modelo digital do terreno (MDT) no formato grid foi gerado com a ferramenta 

Topo To Raster. Os dados de entrada consistiram nas curvas de nível (com eqüidistância 

de 20 metros), pontos cotados e o sentido da rede de drenagem. O tamanho da malha 

(grid) utilizada na interpolação foi de 10 metros, inferior ao de 25 metros, recomendados 

como erro cartográfico admissível para a escala adotada. Este método de interpolação foi 

estruturado especificamente para criar o modelo digital de elevação hidrologicamente 

consistente (MDEHC). Efetuou-se a suavização do relevo do MDT com a ferramenta 

filter e, em seguida, o modelo foi validado mediante duas metodologias, uma qualitativa 

e outra quantitativa. 

Estes dados elaborados por Denúbila (2013) foram manipulados a fim de 

quantificar os indicadores selecionados e produzir mapas e tabelas, apresentados adiante, 

para auxiliar na análise e interpretação dos resultados.  

A Tabela 1 mostra as áreas das 10 bacias estudadas em hectare (ha) e em 

percentagens da área total do município de São Carlos (SP). Observa-se que as bacias 

Quilombo, Monjolinho e Araras são as mais representativas em termos de áreas, 

perfazendo cerca de 63% da área total do município. A bacia do Pântano possui a menor 

área, representando apenas 1,6% da área total do município. 
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Tabela 1 – Área das bacias hidrográficas analisadas 

Bacias 

Hidrográficas 

Áreas 

(ha) 
(% do 

Total) 

Feijão 12423,4 11 

Chibarro 3426,1 3 

Araras 20098,4 17,8 

Cabaceiras 6608,3 5,8 

Gabirobas 5602,2 5 

Jacaré-Guaçu 7818,5 6,9 

Monjolinho 20915,6 18,5 

Pântano 1678,0 1,6 

Quilombo 29734,6 26,3 

Mogi-Guaçu 4674,2 4,1 

 

A Figura 13 apresenta o mapa de elevação do terreno com valores em metros, 

obtidos a partir da reclassificação do MDT produzido por Denúbila (2013) em cinco 

classes de cotas: 503 a 600; 601 a 700; 701 a 800; 801 a 900 e 901 a 1008.  
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Figura 13 - Mapa de elevação dos terrenos das bacias hidrográficas analisadas 
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A Tabela 2 apresenta a distribuição percentual em área destas classes de elevação 

do terreno nas 10 bacias hidrográficas do município de São Carlos. A bacia do Pântano 

ocupa os terrenos mais elevados do município com 95% da sua área total apresentando 

cotas acima de 800 m. As bacias das Gabirobas e Mogi-Guaçu estão situadas nos terrenos 

mais baixos, possuindo 100% de suas áreas com cotas inferiores a 700 m. As bacias do 

Monjolinho e do Quilombo apresentam terrenos distribuídos nas cinco classes de 

elevação, abrangendo cotas entre 503 a 1008 m. 

 

Tabela 2 - Percentuais de área das bacias distruibuidos nas diferentes classes de elevação do terreno 

Bacias 

Hidrográficas 

Áreas Percentuais das Classes de Elevação (m) 

503 a 600 601 a 700 701 a 800 801 a 900 901 a 1008 

Feijão 0 0,6 46,7 34,7 18 

Chibarro 0 3,2 71,5 25,3 0 

Araras 25 47,6 24,3 3,1 0 

Cabaceiras 16,9 55,3 26,7 1,1 0 

Gabirobas 70 30 0 0 0 

Jacaré-Guaçu 1,7 43,9 30,6 23,8 0 

Monjolinho 5 13,1 26,2 52,2 3,5 

Pântano 0 0 4,9 60,4 34,7 

Quilombo 5,3 14,5 43,1 26,8 10,3 

Mogi-Guaçu 52,5 47,5 0 0 0 

 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente, a distribuição percentual em área 

das classes de declividade e dos tipos de solos os quais constituem importantes 

condicionantes naturais que afetama suscetibilidade à erosão pluvial dos terrenos. Os 

valores das classes de declividade foram definidos com base no grau de limitação de uso 

da terra e as formações pedológicas foram agrupadas conforme a textura predominante 

(arenosa, areno-argilosa e argilosa), pois é a característica mais atuante na definição da 

suscetibilidade à erosão pluvial dos solos. 

Nos solos definidos como de textura fina as curvas granulométricas apresentam o 

predomínio das frações silte e argila, enquanto nos caracterizados como granulares 

prevalecem as porções arenosas. Por fim, nos solos classificados como médios ocorre 
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uma distribuição aproximadamente equitativa entre as frações granulométricas de argila, 

silte e areia. 

 

Tabela 3 - Distribuição do percentual de área das bacias nas diferentes classes de declividade do terreno 

 
 

 

Tabela 4 - Distribuição percentual em área das bacias dos tipos de solo (textura) do município de São 

Carlos 

Bacias 

Hidrográficas 

Áreas Percentuais das Classes de Declividade (%) 

0 - 3 3,1 - 6 6,1 – 12 12,1 - 20 20,1 - 164 

Feijão 28 26 27,1 11,3 7,6 

Chibarro 24,8 27,8 31,7 11,6 4,1 

Araras 27,7 34,1 28,5 6,4 3,3 

Cabaceiras 22,9 33,4 33,9 7,7 2,1 

Gabirobas 66,5 26,8 6,2 0,5 0 

Jacaré-Guaçu 17,7 21,8 27,8 15 17,7 

Monjolinho 27,3 33,4 29,2 7,1 3 

Pântano 13 20,5 26,4 20,9 19,2 

Quilombo 20,9 26,2 28,7 13,1 11,1 

Mogi-Guaçu 28,6 40,3 26,4 3,8 0,9 

Bacias Hidrográficas 
Áreas Percentuais de Solos (Textura) 

Granulares Médios Finos 

Feijão 72,3 10,5 17,2 

Chibarro 76,9 20,9 2,2 

Araras 52,1 8 39,9 

Cabaceiras 54,5 3,3 42,2 

Gabirobas 75,4 16,1 8,5 

Jacaré-Guaçu 28,7 44,6 26,7 

Monjolinho 76 1,8 22,2 

Pântano 72,7 27,3 0 

Quilombo 32,1 7,8 60,1 

Mogi-Guaçu 39,9 9,7 50,4 
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Observa-se que a bacia das Gabirobas apresenta 93% de sua área com declividades 

inferiores a 6%, consideradas de muito baixa e baixa suscetibilidade à erosão pluvial. Já 

a bacia do Pântano apresenta 40% da sua área total com declividades acima de 12%, que 

apresentam de alta a muita alta suscetibilidade à erosão pluvial. 

Com relação aos solos, as bacias do Chibarro, Gabirobas e Pântano são as mais 

suscetíveis à erosão pluvial, pois mais de 70% de suas áreas é composta por solos de 

textura arenosa. As bacias do Quilombo e Mogi-Guaçu possuem mais de 50% de suas 

áreas totais constituído por solos de textura argilosa, caracterizados por apresentar menor 

suscetibilidade à erosão pluvial. 

As Figuras 14 e 15 apresentam, respectivamente, o mapa com a distribuição das 

classes de declividade e o mapa dos tipos de solo predominantes nas bacias analisadas.  
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Figura 14 - Mapa de declividade das bacias de São Carlos 
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Figura 15 - Tipos de solo predominantes nas bacias do município de São Carlos 
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O mapa de uso e ocupação das bacias utilizado neste estudo para obter o indicador 

de pressão foi elaborado por Denúbila (2013) a partir de imagens de satélite Landsat-5 

georreferenciadasdo ano de 2011, sem o contraste linear das bandas, e imagens de 2010 

e 2012 do Google Earth que auxiliaram no reconhecimento dos usos e cobertura. A 

classificação manual dos tipos de usos identificados nas imagens de satélite foi feita por 

meio de digitalização no SIG ArcGIS®. Por fim, o mapa obtido foi cruzado com os mapas 

e as informações apresentadas por Fernandes (2007), Fagundes (2010) e Scarpinella 

(2012) para definição de quatorze classes de uso e cobertura, apresentadas na Figura 16. 
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Figura 16 - Mapa de uso e ocupação das bacias de São Carlos. Fonte: Denúbila (2013) 
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O indicador de estado foi produzido com base no mapa de suscetibilidade à erosão 

desenvolvido por Denúbila (2013) utilizando os atributos declividade, curvatura do 

terreno, unidades pedológicas e uso e cobertura. Os quatro mapas, contendo estes 

atributos e suas classes, foram transformados em arquivo raster. Em seguida, estes mapas 

foram cruzados utilizando o Processo Analítico Hierárquico (AHP) desenvolvido por 

Thomas L. Saaty que consiste em um método de ponderação de atributos mediante uma 

escala de valores de 1 a 9 sugerida por Saaty (1980). No programa Excel, as matrizes de 

cada atributo e suas classes foram confeccionadas e os autovetores calculados. 

Finalmente, após multiplicar os atributos, gerou-se o mapa de suscetibilidade à erosão 

contendo cinco classes definidas mediante a ferramenta natural breaks. 

A Tabela 5 apresenta a porcentagem de áreas das bacias inserida nas cinco classes 

de suscetibilidade à erosão. Observa-se que a bacia Mogi-Guaçu apresenta 84% de sua 

área total com terrenos de muito baixa e baixa suscetibilidade à erosão pluvial, enquanto 

a bacia do Pântano apresenta aproximadamente 53% de sua área total caraterizada como 

de alta e muito alta suscetibilidade à erosão. A Figura 17 apresenta o mapa de 

suscetibilidade à erosão pluvial nas bacias analisadas. 

 

Tabela 5– Distribuição dos percentuais de área das bacias nas classes de suscetibilidade à erosão pluvial 

Bacias 

Hidrográficas 

Percentuais de área nas Classes de Suscetibilidade à Erosão 

Pluvial 

Muito 

baixa 
Baixa Média Alta Muito alta 

Feijão 15,5 18,8 33,8 26,8 5,1 

Chibarro 13,4 32,7 30,1 21,5 2,3 

Araras 27,2 29,3 29,4 12,2 1,9 

Cabaceiras 10,3 38,1 30,7 19,7 1,2 

Gabirobas 32,7 55,9 11,3 0,1 0 

Jacaré-Guaçu 18,4 22,8 24,5 22,3 12 

Monjolinho 37,4 34,5 16,4 10,9 0,8 

Pântano 1,5 8,8 36,9 34,7 18,1 

Quilombo 32,5 31,7 20,7 11,8 3,3 

Mogi-Guaçu 59,4 24,8 10,2 5,4 0,2 
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Figura 17 - Mapa de suscetibilidade à erosão do município de São Carlos 

Fonte: Denúbila (2013) 
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Na confecção do mapa de reservas ambientais do município de São Carlos, 

utilizado para compor o indicador de resposta, Denúbila (2013) considerou as reservas 

legais (RLs), áreas de proteção permanente (APPs), Estações Ecológicas (EEs) e áreas de 

proteção ambiental (APAs), conforme pode ser observado na Figura 18. 
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Figura 18 - Reservas ambientais no município de São Carlos 

Fonte: Denúbila (2013) 
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5.2 Indicadores de pressão, estado e resposta 

 

O indicador de pressão selecionado, denominado uso e ocupação, pertence ao 

meio socioecômico e mede a porcentagem de área das bacias do município de São Carlos 

utilizadas para instalação de loteamentos, área urbana e periurbana, mineração e do centro 

tecnológico da TAM linhas aéreas. Somente estes usos foram considerados, pois dentre 

as atividades identificadas no município, são os que mais afetam a integridade dos solos 

e, portanto, serviram de base na determinação da pressão por uso e ocupação a qual as 

bacias são submetidas. A Figura 19 constitui a ficha técnica do indicador de pressão, 

adaptada do modelo criado por Vieira (2009). 

 

FICHA TÉCNICA DO INDICADOR DE PRESSÃO 

Figura 19 - Ficha técnica do indicador de pressão uso e ocupação 

 

 Tipo: Posição em relação ao marco conceitual PER.  

(X) Pressão ( ) Estado ( ) Resposta 

 Questão ambiental: uso do solo 

 Dimensão: 

( ) Meio Físico ( ) Meio Biótico (X) Meio Socioeconômico 

 Definição e objetivo: medir a porcentagem de área das bacias do 

município de São Carlos ocupadas por loteamentos, área urbana e 

periurbana, mineração e o centro tecnológico da TAM com o intuito de 

mensurar a pressão por uso e ocupação nas bacias 

 Descrição da metodologia: utilizar SIG para quantificar a porcentagem de 

área das bacias ocupadas pelos usos considerados, definir as classes de 

pressão pelo método natural breaks e, por fim, produzir o mapa com o 

agrupamento das bacias nas classes estabelecidas 

 Especificação dos dados necessários: área total das bacias e área das 

bacias ocupadas por loteamentos, área urbana e periurbana, mineração e o 

centro tecnológico da TAM 

 Unidade de medida: porcentagem 

 Metas a alcançar: agregar o indicador de pressão aos de estado e resposta 

para avaliar a questão da erosão nas bacias e, consequentemente, auxiliar 

na gestão destas áreas 

 Periodicidade: é ideal que a periodicidade do levantamento de dados 

sobre o uso e ocupação das bacias de São Carlos seja anual para que as 

informações estejam sempre atualizadas para serem utilizados na gestão e 

estudos destas áreas 

 Fontes de informação: mapa de uso ocupação do solo elaborado por 

Denúbila (2013) 

 Limitações do indicador: necessidade de utilizar dados atualizados para 

compor o indicador e obter resultados consistentes 

 Inter-relação com outros indicadores: suscetibilidade à erosão e reservas 

ambientais  
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A Tabela 6 apresenta os valores do indicador de pressão calculados para as 10 

bacias do município de São Carlos na qual se observa que as bacias submetidas à maior 

pressão por uso e ocupação são Feijão, Chibarro e Monjolinho, concentrando grande 

diversidade de atividades, incluindo área urbana e periurbana. 

 

Tabela 6 - Indicador de pressão (uso e ocupação) obtido para as 10 bacias analisadas 

 

Bacias 

Hidrográficas 

 

Áreas (ha) 
Indicador 

Pressão Uso 

(%) 

Classificação 
Bacia Usos críticos 

Feijão 12423,4 1919,5 15,5 Alto 

Chibarro 3426,1 692,7 20,2 Alto 

Araras 20098,4 122,3 0,6 Baixo 

Cabaceiras 6608,3 0 0 Muito Baixo 

Gabirobas 5602,2 29 0,5 Baixo 

Jacaré-Guaçu 7818,5 0 0 Muito Baixo 

Monjolinho 20915,6 6863,3 32,8 Muito Alto 

Pântano 1678 0 0 Muito Baixo 

Quilombo 29734,6 1144,2 3,8 Médio 

Mogi-Guaçu 4674,2 0 0 Muito Baixo 

 

A Figura 20 apresenta o mapa com a categorização das bacias nas classes de 

pressão definidas pelo método natural breaks.   
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Figura 20 - Mapa do indicador de pressão: uso e ocupação do solo 
 

 

 

 



116 
 

 

O indicador de estado escolhido, entitulado suscetibilidade à erosão pluvial, faz 

parte do meio físico e mede a porcentagem de áreas de alta e muita alta suscetibilidade à 

erosão em cada bacia hidrográfica do município de São Carlos. As informações 

pertinentes a este indicador são detalhadas na ficha técnica apresentada na Figura 21. 

 

FICHA TÉCNICA DO INDICADOR DE ESTADO 

Figura 21 - Ficha técnica do indicador de estado suscetibilidade à erosão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome do indicador: suscetibilidade à erosão pluvial 

 Tipo: Posição em relação ao marco conceitual PER 

(  ) Pressão (X) Estado (  ) Resposta  

 Questão ambiental: degradação do solo por erosão  

 Dimensão:  

(X) Meio Físico ( ) Meio Biótico ( ) Meio socioeconômico  

 Definição e objetivo: medir a porcentagem de áreas das bacias do município 

de São Carlos com alta e muita alta suscetibilidade à erosão com o intuito de 

determinar a vulnerabilidade destas áreas ao processo erosivo 

 Descrição da metodologia: utilizar o SIG para quantificar o indicador, obter 

as classes de estado pelo método natural breaks e produzir o mapa com a 

divisão das bacias nas classes definidas 
 Especificação dos dados necessários: área total das bacias e áreas de alta e 

muita alta suscetibilidade à erosão 

 Unidade de medida: porcentagem  

 Metas a alcançar: mensurar o estado de suscetibilidade à erosão pluvial de 

cada bacia e agregá-lo, posteriormente, aos indicadores de pressão e resposta 

para avaliar a questão da erosão nas bacias 

 Periodicidade: anual, pois o ambiente está sempre sujeito a mudanças e 

qualquer alteração nas características do solo, uso e ocupação, vegetação e 

relevo podem interferir na suscetibilidade à erosão do terreno 

 Fontes de informação: mapa de suscetibilidade à erosão elaborado por 

Denúbila (2013) 

 Limitações do indicador: obter a suscetibilidade à erosão da área que, caso 

não esteja disponível, precisará ser determinada por meio da ponderação dos 

diversos atributos que a influenciam, demandando maior tempo para o 

cálculo do indicador. 

 Inter-relação com outros indicadores: uso e ocupação do solo e reservas 

ambientais  
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A Tabela 7 exibe os valores do indicador de estado e que apontam as bacias do 

Feijão, Jacaré – Guaçu e Pântano como as mais suscetíveis à erosão pluvial. Por outro 

lado, as bacias classificadas como de muito baixa suscetibilidade são Gabirobas e Mogi 

– Guaçu. 

 
Tabela 7 - Indicador de estado (suscetibilidade à erosão pluvial) obtido para as 10 bacias analisadas 

 

Bacias 

Hidrográficas 

 

Áreas (ha) 

Indicador de 

Estado (%) 
Classificação 

Bacia 

Alta e Muito Alta 

Suscetibilidade à 

Erosão Pluvial 

Feijão 12423,4 3963,7 31,9 Alto 

Chibarro 3426,1 814,8 23,8 Médio 

Araras 20098,4 2846,8 14,2 Baixo 

Cabaceiras 6608,3 1381,3 20,9 Médio 

Gabirobas 5602,2 6,5 0,1 Muito Baixo 

Jacaré-Guaçu 7818,5 2687,7 34,4 Alto 

Monjolinho 20915,6 2442,5 11,7 Baixo 

Pântano 1678 885,5 52,8 Muito Alto 

Quilombo 29734,6 4468,5 15 Baixo 

Mogi-Guaçu 4674,2 259,6 5,6 Muito Baixo 

 

 

Na Figura 22 pode-se visualizar o agrupamento das bacias nas classes de 

suscetibilidade à erosão estabelecidas.  
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Figura 22 - Mapa do indicador de estado: suscetibilidade à erosão 
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O indicador de resposta adotado, designado reservas ambientais, compõe o meio 

biótico e tem o objetivo de mensurar a porcentagem de área das bacias do município de 

São Carlos dedicadas às reservas legais, áreas de proteção ambiental, unidades de 

conservação e estações ecológicas.   

As reservas ambientais contribuem para a proteção do solo ao limitar o uso e 

ocupação de uma área e preservar a cobertura vegetal. A Figura 22 apresenta a ficha 

técnica que detalha as informações referentes ao indicador de resposta. 

 

FICHA TÉCNICA DO INDICADOR DE RESPOSTA 

Figura 23 - Ficha técnica do indicador de resposta: reservas ambientais 

 
 

 

 

 

 

 Nome do indicador: reservas ambientais 

 Tipo: Posição em relação ao marco conceitual PER 

(  ) Pressão (  ) Estado (X) Resposta  

 Questão ambiental: proteção do solo 

 Dimensão:  

(  ) Meio Físico (X) Meio Biótico (  ) Meio socioeconômico  

 Definição e objetivo: mede a porcentagem de áreas das bacias do município 

de São Carlos ocupadas por reservas ambientais para precisar o grau de 

proteção dos recursos naturais proporcionado pelas reservas  

 Descrição da metodologia: utilizar SIG para quantificar a porcentagem de área 

das bacias ocupadas por reservas ambientais, definir as classes de resposta pelo 

método natural breaks e, por fim, produzir o mapa com o agrupamento das 

bacias nas classes estipuladas 
 Especificação dos dados necessários: área total das bacias e área das 

reservas ambientais existentes nas bacias de São Carlos 
 Unidade de medida: porcentagem de áreas 
 Metas a alcançar: determinar a resposta por reservas ambientais nas bacias 

e, em seguida, analisá-la em conjunto com os indicadores de pressão e 
estado para avaliar a questão da erosão nestas áreas 

 Periodicidade: anual, pois é importante fiscalizar se as áreas das reservas 
ambientais estão sendo respeitadas e protegidas. Também é necessário 
atualizar o indicador sempre que houver o estabelecimento de novas 
reservas ou modificações nas áreas existentes 

 Fontes de dados: mapa de reservas ambientais do município de São Carlos 
produzido por Denúbila (2013) 

 Limitações do indicador: a dificuldade para fiscalizar e verificar se as áreas 
das reservas estão sendo respeitadas pode comprometer os valores obtidos 
por este indicador  

 Inter-relação com outros indicadores: uso e ocupação do solo e 
suscetibilidade à erosão pluvial.  
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Os valores do indicador de resposta calculados para cada bacia do município de 

São Carlos, expostos na Tabela 8, revelam que a bacia do Feijão possui a maior 

porcentagem de área destinada a reserva ambiental (89,5%) devido à presença da APA 

Corumbataí, enquanto as bacias do Monjolinho e Quilombo apresentam, respectivamente, 

apenas 8,4% e 9% de área de reservas. 

 

Tabela 8 - Indicador de resposta (Reservas Ambientais) obtido para as 10 bacias analisadas 

 

Bacias 

Hidrográficas 

 

Áreas (ha) Indicador 

Resposta 

Reservas 

(%) 

Classificação 
Bacia 

Reservas 

Ambientais 

Feijão 12423,4 11115 89,5 Muito Alto 

Chibarro 3426,1 542,1 15,8 Médio 

Araras 20098,4 2825,4 14,1 Baixo 

Cabaceiras 6608,3 863,2 13,1 Baixo 

Gabirobas 5602,2 1883,3 33,6 Alto 

Jacaré-Guaçu 7818,5 3412,6 43,6 Alto 

Monjolinho 20915,6 1746,6 8,4 Muito Baixo 

Pântano 1678 231,9 13,8 Baixo 

Quilombo 29734,6 2662,8 9 Muito Baixo 

Mogi-Guaçu 4674,2 730,9 15,6 Médio 

 

A Figura 24 mostra o mapa com as bacias do município de São Carlos 

classificadas a partir da aplicação do método natural breaks aos valores calculados para 

o indicador de resposta.  
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Figura 24 - Mapa do indicador de resposta: reservas ambientais. 
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5.3 Diagnóstico geoambiental das bacias com base no modelo PER 

 

Os indicadores selecionados foram estruturados no modelo Pressão – Estado – 

Resposta (PER) para destacar as inter-relações existentes entre as atividades humanas, o 

estado dos recursos naturais e as estratégias de gestão adotadas, conforme mostra a Figura 

25. 

 

Figura 25 - Modelo PER voltado ao diagnóstico da vulnerabilidade à erosão das bacias de São Carlos 

 

Posteriormente, utilizou-se a Análise de Agrupamentos para agregar e avaliar 

espacialmente os indicadores e, por fim, produzir o mapa de agrupamento das bacias. 

Estes procedimentos foram realizadosem SIG empregando os valores dos indicadores 

como dados de entrada e a Distância Euclidiana como medida para apoiar a formação dos 

grupos. O resultado desta análise é apresentado no Quadro 7 e a Figura 26 exibe o mapa 

de agrupamento produzido.  
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Quadro 7 - Características dos grupos de bacias obtidos pela análise de agrupamentos 

GRUPO CARACTERÍSTICAS BACIAS 

1 

 Pressão: muito alta (Monjolinho) e 

alta (Chibarro) 

 Estado: médio (Chibarro) e baixo 

(Monjolinho)  

 Resposta: muito baixa (Monjolinho) 

e média (Chibarro) 

 

CHIBARRO E 

MONJOLINHO 

 

2 

 Pressão: alta 

 Estado: alto 

 Resposta: muito alta 

 

FEIJÃO 

 

3 

 Pressão: muito baixa (Mogi - Guaçu) 

e baixa (Gabirobas) 

 Estado: muito baixo 

 Resposta: alta (Gabirobas) e média 

(Mogi-Guaçu) 

GABIROBAS E MOGI – 

GUAÇU 

4 

 Pressão: muito baixa (Cabaceiras), 

baixa (Araras) e média (Quilombo) 

 Estado: baixo (Araras e Quilombo) e 

médio (Cabaceiras) 

 Resposta: muito baixa (Quilombo) e 

baixa (Cabaceiras e Araras) 

CABACEIRAS, ARARAS 

E QUILOMBO 

5 

 Pressão: muito baixa 

 Estado: muito alto (Pântano) e alto 

(Jacaré-Guaçu) 

 Resposta: baixo (Pântano) e alto 

(Jacaré-Guaçu) 

JACARÉ – GUAÇU E 

PÂNTANO 
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Figura 26 - Mapa de agrupamento das bacias de São Carlos 
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As bacias do grupo 1, Chibarro e Monjolinho, possuem uma resposta baixa em 

vista da alta pressão que exibem. Apresentam algumas reservas legais que são áreas 

localizadas em propriedades rurais e cujos recursos podem ser utilizados de modo 

sustentável. Dentre os usos identificados, encontram-se área urbana e periurbana, 

loteamentos e mineração. A suscetibilidade à erosão não é muito alta, porém devido à 

grande quantidade de usos nestas bacias, é necessário cautela para que não haja o 

desenvolvimento de erosão.    

O grupo 2 é composto somente pela bacia do Feijão, cujas características 

singulares a destacam das demais. Exibe alta pressão de uso e ocupação, alta 

suscetibilidade à erosão e resposta muito alta devido à presença da área de proteção 

ambiental Corumbataí. As áreas de preservação ambiental permitem certo grau de 

atividade humana, mas ajudam a controlar o uso e ocupação para não sobrecarregar os 

recursos naturais. Deste modo, a presença da APA Corumbataí na bacia do Feijão 

contribui para a proteção do solo, uma vez que é uma área bastante ocupada por atividades 

antrópicas e muito suscetível à erosão.  

No grupo 3 situam-se as bacias Mogi-Guaçu e das Gabirobas que são pouco 

ocupadas e têm suscetibilidade à erosão muito baixa. Além disso, na bacia Mogi-Guaçu 

há algumas áreas de reservas legais e na bacia das Gabirobas localiza-se a Estação 

Ecológica do Jataí, Unidade de Conservação de Proteção Integral em que a interferência 

humana deve ser evitada para não alterar o ecossistema. 

O grupo 4 é formado pelas bacias das Cabaceiras, Araras e Quilombo, possuindo 

a existência de poucas reservas legais em suas áreas. São bacias extensas que, em geral, 

apresentam baixo uso e ocupação e baixa suscetibilidade à erosão.  

As bacias do grupo 5 são Jacaré – Guaçu e Pântano. Ambas exibem muito baixa 

pressão e alta suscetibilidade à erosão, contudo a Jacaré – Guaçu apresenta uma resposta 

elevada devido a presença da Estação Ecológica de São Carlos, enquanto a bacia do 

Pântano possui baixa resposta, pois em sua área há apenas uma porção da APA 

Corumbataí e algumas reservas legais.   

As características destes grupos podem conduzir a elaboração de estratégias de 

gestão adequadas a cada condição identificada, pois, as deliberações aplicadas em todo 

município, muitas vezes, não são suficientes para abarcar a heterogeneidade de cenários 

existentes na realidade urbana. As bacias do grupo 1, por exemplo, merecem atenção 

especial dos gestores por concentrarem elevado uso e ocupação e poucas reservas que, 

mesmo com a baixa suscetibilidade à erosão, deixam o solo mais exposto ao processo 
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erosivo devido a alteração da cobertura vegetal. No outro extremo, as bacias do tipo 3 

demonstram ter o menor potencial de degradação por erosão e, por esse motivo, não 

constituem áreas prioritárias para a gestão.  

A matriz de vulnerabilidade foi outro método utilizado para agregar os indicadores 

e medir o potencial de degradação por erosão das bacias do município de São Carlos. 

Mediante o uso do SIG, inicialmente foi construída uma matriz para ponderar os 

indicadores de pressão e estado, conforme mostra a Figura 27, em que cada bacia obteve 

um número de 1 a 5 correspondente às classes nas quais os valores dos indicadores de 

pressão e resposta foram categorizados: muito baixa (MB) = 1, baixa (B) = 2, média (M) 

= 3, alta (A) = 4 e muita alta (MA) = 5. 

 

BACIAS B11 B22 B33 B44 B55 B66 B77 B88 B99 B1010 

INDICADOR 
ESTADO (Suscetibilidade à Erosão Pluvial) 

4 3 2 3 1 4 2 5 2 1 

B1 

P
R

E
S

S
Ã

O
 (

U
so

 e
 O

cu
p

a
çã

o
) 

4 16          

B2 4  12         

B3 2   4        

B4 1    3       

B5 2     2      

B6 1      4     

B7 5       10    

B8 1        5   

B9 3         6  

B10 1          1 

Figura 27 - Matriz Indicador de Pressão vs Indicador de Estado 

(1) B1 = Feijão; (2) B2 = Chibarro; (3) B3 = Araras; (4) B4 = Cabaceiras; (5) B5 = Gabirobas; (6) B6 = 

Jacaré - Guaçu; (7) B7 = Monjolinho; (8) B8 = Pântano; (9) B9 = Quilombo; (10) B10 = Mogi - Guaçu 

 

Um mapa (Figura 28) foi produzido a partir dos resultados da matriz Pressão vs 

Estado reclassificados em cinco classes pelo critério natural breaks para visualizar o 

processo de obtenção do agrupamento final das bacias pela matriz de vulnerabilidade. 
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Figura 28 - Mapa Pressão vs. Estado 

 

Em seguida, o resultado da primeira matriz, denominado índice pressão e estado, 

foi agregado ao indicador de resposta em uma segunda matriz como pode ser observado 

na Figura 29. Destaca-se que o valor 1, no caso do indicador de resposta, representa a 



128 
 

existência de muitas reservas ambientais na bacia, ou seja, o contrário dos outros 

indicadores para os quais o 1 denota poucas áreas com alta e muita alta suscetibilidade à 

erosão e baixa pressão de uso e ocupação.  

 

BACIAS B11 B22 B33 B44 B55 B66 B77 B88 B99 B1010 

INDICADOR 
RESPOSTA (Reservas Ambientais) 

1 3 4 4 2 2 5 4 5 3 

B1 

P
R

E
S

S
Ã

O
 E

 E
S

T
A

D
O

 

16 16          

B2 12  36         

B3 4   16        

B4 3    12       

B5 2     4      

B6 4      8     

B7 10       50    

B8 5        20   

B9 6         30  

B10 1          3 

Figura 29 - Matriz final: Índice pressão e estado vs. Indicador de resposta 

 
(1) B1 = Feijão; (2) B2 = Chibarro; (3) B3 = Araras; (4) B4 = Cabaceiras; (5) B5 = Gabirobas; (6) B6 = 

Jacaré - Guaçu; (7) B7 = Monjolinho; (8) B8 = Pântano; (9) B9 = Quilombo; (10) B10 = Mogi - Guaçu 

 

O resultado final da matriz de vulnerabilidade foi reclassificado em cinco classes 

pelo método natural breaks, agrupando as bacias do município conforme mostra a Figura 

30.  
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Figura 30 - Mapa Pressão x Estado x Resposta 
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O Quadro 8 mostra a classificação das bacias de acordo com o método matriz de 

vulnerabilidade. 

 

Quadro 8 - Classificação das bacias quanto ao potencial de degradação à erosão 

CLASSE CARACTERÍSTICAS BACIAS 

MUITO 

BAIXO 

 Pressão: baixa (Gabirobas) e muito 

baixa (Mogi-Guaçu) 

 Estado: muito baixo 

 Resposta: alto (Gabirobas) e médio 

(Mogi-Guaçu) 

GABIROBAS 

E 

MOGI-GUAÇU 

BAIXO 

 Pressão: muito baixa 

 Estado: alto (Jacaré - Guaçu) e médio 

(Cabaceiras) 

 Resposta: alto (Jacaré - Guaçu) e baixo 

(Cabaceiras) 

JACARÉ – GUAÇU 

E 

CABACEIRAS 

MÉDIO 

 Pressão: baixa (Araras), alta (Feijão), 

muito baixa (Pântano) 

 Estado: baixo (Araras), alto (Feijão) e 

muito alto (Pântano) 

 Resposta: baixo (Araras), muito alto 

(Feijão) e baixo (Pântano) 

ARARAS, FEIJÃO 

E PÂNTANO 

ALTO 

 Pressão: alta (Chibarro) emédia 

(Quilombo) 

 Estado: médio (Chibarro), baixo 

(Quilombo) 

 Resposta: médio (Chibarro) e muito 

baixo (Quilombo) 

CHIBARRO  

E 

QUILOMBO 

MUITO ALTO 

 Pressão: muito alta 

 Estado: baixo 

 Resposta: muito baixo 

MONJOLINHO 

 

A bacia do Monjolinho foi apontada como a de maior potencial de degradação por 

erosão no município de São Carlos, visto que, apesar de apresentar baixa suscetibilidade 

à erosão, possui muito alta pressão de uso e ocupação e muito baixa resposta. Por ser 

urbanizada, concentra atividades diversificadas que são pouco limitadas, pois não existem 

muitas reservas ambientais nesta bacia, aumentando a exposição do solo ao processo 

erosivo.  

Já as bacias consideradas de menor potencial de degradação por erosão foram 
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Gabirobas e Mogi-Guaçu. Ambas apresentam pouco uso e ocupação e são afastadas do 

centro urbano, restringindo as atividades instaladas nestas áreas à agricultura, plantio de 

eucalipto, cultivo de cana-de-açúcar e pastagens. Além disso, são regiões de baixa 

suscetibilidade à erosão, devido à predominância de solos finos na bacia das Gabirobas e 

declividades reduzidas nas duas. A resposta é alta na bacia das Gabirobas, uma vez que 

abriga a Estação Ecológica do Jataí, e média na bacia do Mogi-Guaçu, em virtude da 

presença de áreas de reserva legal.   

As bacias classificadas como de médio potencial de degradação por erosão 

apresentam características heterogêneas, mas que as expõe a uma probabilidade de 

desenvolvimento de erosão semelhante. Fazem parte deste grupo as bacias das Araras, 

Feijão e Pântano. 

Embora a classificação da bacia das Araras como de médio potencial erosivo 

pareça equivocada, pode ser explicada pelo fato de, apesar de apresentar baixa pressão e 

suscetibilidade à erosão, também possui pequena quantidade de reservas legais que 

proporciona menor controle sobre a utilização dos recursos naturais da bacia, reduzindo 

a proteção contra a erosão.  

Quanto a bacia do Feijão, apesar da alta pressão e suscetibilidade à erosão, 

apresenta muito alta resposta, devido a APA Corumbataí, que contribui para regular o uso 

e ocupação da área e, consequentemente, proteger o solo do processo erosivo. Por fim, a 

bacia do Pântano possui pressão muito baixa, porém a muito alta suscetibilidade à erosão 

e baixa resposta conferem um potencial de erosão para a área considerado médio.   

O grupo classificado como de baixo potencial de degradação por erosão é 

composto pelas bacias Jacaré – Guaçu e Cabaceiras que possuem muito baixo uso e 

ocupação. Além disso, a bacia do Jacaré – Guaçu tem alta suscetibilidade à erosão, mas 

em contrapartida apresenta alta resposta devido a Estação Ecológica de São Carlos. Já a 

bacia das Cabaceiras, possui média suscetibilidade à erosão e baixa resposta. 

Por fim, as bacias classificadas como de alto potencial de degradação por erosão 

são Chibarro e Quilombo. A bacia do Chibarro possui alta pressão, média suscetibilidade 

à erosão e média resposta, enquanto a bacia do Quilombo apresenta média pressão, baixa 

suscetibilidade à erosão e muito baixa resposta.  

Os resultados revelam que quanto maior o equilíbrio entre pressão, estado e 

resposta, menor será o potencial de degradação por erosão, isto é, uma área com alta 

pressão e/ou alta suscetibilidade à erosão deve apresentar alta resposta para reduzir o 

potencial de degradação por erosão, como ocorre na bacia do Feijão, por exemplo.  
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Conforme esperado, as bacias caracterizadas como de alto e muito alto potencial 

são urbanizadas ou próximas de centros urbanos que apresentam alta pressão associada à 

uma baixa resposta. Enquanto as bacias consideradas como de baixo e muito baixo 

potencial têm, em geral, baixa pressão e alta resposta.   

As bacias com alta pressão apresentaram maior potencial erosivo, devido à 

modificação da cobertura vegetal que favorece o desenvolvimento da erosão. Já a 

existência de reservas ambientais restringe as atividades nas bacias, fornecendo proteção 

ao solo, por isso, as áreas com maior porcentagem de reservas exibiram menor potencial 

de degradação por erosão.   

O indicador de estado auxilia na verificação de conflitos entre uso e ocupação e a 

capacidade de suporte de uma área. O manejo inadequado de um solo com alta 

suscetibilidade à erosão acelera sua degradação, principalmente quando ligado à baixa 

proteção por reservas ambientais. No município de São Carlos não há uso e ocupação 

intenso em bacias com alta suscetibilidade à erosão e baixa quantidade de reservas. 

Contudo, mesmo as áreas com baixa suscetibilidade, quando sujeitas à alta pressão e baixa 

resposta, exibem alto potencial de degradação por erosão devido a retirada de cobertura 

vegetal e uso intenso dos recursos do solo.   

A ponderação de indicadores pela matriz de vulnerabilidade demonstrou ser uma 

boa ferramenta para o diagnóstico preliminar de uma área, pois revela a existência de 

conflitos entre as características naturais e a ação humana. Entretanto, é importante a 

interpretação cuidadosa dos resultados para definir as áreas com prioridade de gestão. No 

caso do grupo com médio potencial de degradação por erosão, apesar de sugerir atenção 

moderada dos gestores, inclui bacias que de fato não apresentam condição crítica. 

A bacia das Araras, por exemplo, foi classificada como de médio potencial devido 

à baixa resposta, mesmo apresentando também baixa pressão e suscetibilidade à erosão. 

A diversidade biológica de algumas áreas não justifica a sua proteção por reservas 

ambientais, o que permiti maior uso dos recursos. Entretanto, a ausência de reservas não 

é suficiente para o desenvolvimento de erosão, pois outras medidas podem ser utilizadas 

para compensar esta falta. Por isso, recomenda-se o uso de um sistema maior de 

indicadores que permita o diagnóstico mais concreto da área e evite resultados 

controvertíveis. 

A diferença básica entre a matriz de vulnerabilidade e a análise de agrupamento 

está no modo de sintetizar a informação. No caso da matriz, os indicadores foram 

agregados para produzir um índice que classificou as bacias de acordo com o potencial 
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de degradação por erosão. Já a análise de agrupamentos criou grupos de bacias a partir de 

semelhanças no uso e ocupação, suscetibilidade à erosão e resposta.  

Devido à distinção no modo de agregar os indicadores, estes métodos geram 

diferentes agrupamentos e interpretações dos indicadores. Apesar disso, deve-se 

mencionar que as bacias das Gabirobas e Mogi – Guaçu foram dispostas no mesmo grupo 

pelos dois métodos.  

Além disso, os resultados fornecidos pela análise de agrupamento demonstraram 

demandar maior esforço para interpretar o que os indicadores comunicam, pois cabe ao 

pesquisador analisar as características de cada grupo e definir qual deles deve ter 

prioridade na elaboração de estratégias de gestão. Enquanto a matriz de vulnerabilidade 

quantifica a informação e revela as áreas mais críticas, uma vez que categoriza as bacias 

conforme o maior ou menor valor de potencial de degradação por erosão. 

Por fim, os produtos destas análises mostram haver diferentes formas de 

interpretar os indicadores e utilizá-los como ferramentas de gestão, cabendo aos 

administradores, pesquisadores e usuários em geral decidir qual o método mais adequado 

para os objetivos estabelecidos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O modelo de indicadores PER contribuiu para selecionar os indicadores e 

evidenciar a rede causa-efeito existente entre as interferências humanas no ambiente, as 

características naturais da área e as medidas de gestão adotadas. O propósito de construir 

uma rede causal foi compreender a maneira como os indicadores de pressão, estado e 

resposta interagem e influenciam o processo erosivo.   

Quanto a matriz de vulnerabilidade e a análise de agrupamentos, demonstraram 

auxiliar na avaliação preliminar da área de estudo, sintetizando grande quantidade de 

informações para torná-las disponíveis às partes interessadas como suporte à tomada de 

decisão. A matriz destacou o grau de potencial de degradação por erosão das bacias, ao 

passo que a análise de agrupamentos gerou grupos de bacias semelhantes que podem ser 

utilizados para orientar políticas públicas pontuais.   

Concluiu-se que a metodologia utilizada neste estudo possibilita acrescentar e 

atribuir pesos aos indicadores de acordo com as necessidades do usuário/pesquisador. No 

caso desta pesquisa, por exemplo, se as pastagens fossem consideradas áreas sob alta 

pressão haveria uma mudança nos resultados que provavelmente abarcaria no aumento 

do potencial de degradação por erosão das bacias hidrográficas da zona rural do 

município. No entanto, para atingir os objetivos do presente estudo optou-se por 

considerar como de alta e muita alta pressão apenas as áreas urbana e peri-urbana, 

loteamentos, mineração e instalações da TAM linhas aéreas.  

Além disso, constatou-se que a aplicação conjunta do modelo PER com a matriz 

de vulnerabilidade e/ou análise de agrupamentos pode contribuir para a gestão ambiental 

ao auxiliar na tomada de decisão e ser capaz, inclusive, de apoiar a elaboração dos Planos 

Diretores municipais. Este modelo demonstrou ser útil para o gerenciamento e 

diagnóstico geoambiental de bacias hidrográficas, pois, seleciona e sistematiza 

indicadores que facilitam a análise de grande quantidade de informação e apontam a 

condição ambiental destas áreas.  

Algumas das dificuldades encontradas durante a realização desta pesquisa 

envolveram o levantamento de dados devido à disponibilidade e qualidade das 

informações existentes, pois, grande parte não está sistematizada por bacia hidrográfica 

ou é inacessível aos cidadãos. Dados cedidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos, 

SAAE, IBGE e CETESB não abarcavam todas as bacias do município, inviabilizando a 

utilização neste estudo. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se que trabalhos futuros utilizem maior quantidade de indicadores para um 

diagnóstico socioambiental mais completo das bacias do município de São Carlos. Além 

disso, propõe-se o cálculo da autocorrelação espacial dos indicadores ambientais das 

bacias de São Carlos e a realização de estudos que utilizem o modelo PER para selecionar 

e organizar os indicadores, a matriz de vulnerabilidade como método de construção de 

índices e, por fim, a análise de agrupamentos para a avaliação espacial dos índices de 

modo a formar grupos que evidenciem os diferentes cenários presentes no município.  

Outra proposta de pesquisa é considerar as pastagens como áreas de alta e muita 

alta suscetibilidade à erosão para avaliar os resultados decorrentes desta alteração na 

ponderação dos indicadores. Também, incentiva-se a aplicação desta metodologia em 

outras questões ambientais como, por exemplo, a erosão em locais de disposição final de 

resíduos sólidos.  
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