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RESUMO 

 

A ocupação desordenada e o uso intensivo dos recursos naturais são fatores potenciais de 

degradação ambiental em bacias hidrográficas. Reconhecer as potencialidades e limitações 

ambientais de uma bacia a partir da análise integrada de seu quadro natural constitui importante 

instrumento de gestão ambiental. Metodologias clássicas de diagnóstico ambiental, como a 

metodologia do Diagnóstico Físico-Conservacionista (DFC), falham em não considerar a 

influência relativa de cada parâmetro de análise na definição de estado de degradação física de 

uma bacia. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo apresentar uma contribuição 

metodológica para elaboração DFC de bacias hidrográficas a partir do uso de dados 

provenientes de sensoriamento remoto, modelagem espacial utilizando lógica fuzzy e método 

de análise multicritério (Análise Hierárquica de Processos – AHP). Para tanto, foram 

selecionados sete parâmetros ambientais: índice de cobertura vegetal, índice de proteção ao 

solo, declividade do terreno, densidade de drenagem, erosividade da chuva, índice climático e 

erodibilidade dos solos. A avaliação da eficácia da metodologia proposta foi realizada na Bacia 

Hidrográfica do Alto Gurguéia (BHAG) localizada no extremo sul do estado do Piauí, Brasil. 

Os resultados indicam que a BHAG apresenta risco muito baixo a muito alto de degradação 

física. As áreas de risco muito alto estão associadas à ocorrência de declividade acentuada e 

solo exposto, ao passo que as áreas de risco muito baixo de degradação física encontram-se no 

topo dos planaltos e chapadas recobertos por associação de vegetação arbórea e arbustiva densa 

do tipo cerrado. Dentre as áreas de risco médio, destacam-se aquelas situadas próximas às 

cabeceiras de drenagem do rio Gurguéia que, embora apresentem vegetação preservada, são 

áreas com elevado potencial de degradação física, dada a fragilidade natural dos solos. Como 

forma de demonstrar uma aplicação prática da metodologia proposta, foi elaborado um 

zoneamento ambiental da BHAG com base no DFC. Assim, foram definidas cinco zonas que 

refletem as diversidades das condições geoambientais e categorias de uso da terra. As Áreas de 

Alto Risco de Degradação compreendem 44% da área da bacia, enquanto que as Áreas de Uso 

Restrito, Áreas Potencialmente Produtivas e Áreas Produtivas cobrem 18%, 14% e 18% da 

área total, respectivamente. As Áreas Protegidas restringem-se a 6% da bacia. No contexto da 

aplicação realizada, espera-se que as informações sobre o risco de degradação física da BHAG 

associada à proposta de zoneamento ambiental possam, num primeiro momento, alertar sobre 

os riscos de degradação a que a BHAG está submetida, balizar a definição de áreas prioritárias 

para preservação e auxiliar no processo de gestão ambiental e gestão de recursos hídricos.  

Acredita-se que a proposta metodológica desenvolvida nesta pesquisa representa um avanço na 



 

 

obtenção do DFC de bacias hidrográficas ao incorporar novos métodos de análise, permitindo, 

assim, uma análise espacializada do risco de degradação física. Ao passo que a manutenção de 

um banco de dados em ambiente SIG pode auxiliar no planejamento ambiental ao permitir a 

atualização constante das informações ambientais, garantindo rapidez e precisão no acesso à 

informação.  

 

Palavras-chave: Análise Multicritério. Geoprocessamento. Lógica Fuzzy. Modelagem 

ambiental.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

The uncontrolled occupation and the intensive use of natural resources are potential 

environmental degradation factors in watersheds. Acknowledging the environmental 

potentialities and limitations of a basin from the integrated analysis of its natural setting is an 

important tool of environmental management. Classical methodologies of environmental 

diagnosis, such as the Physical-Conservationist Diagnosis (PCD), fail as they don’t consider 

the relative influence of each analysis parameter of the physical degradation condition of a 

basin. Thus, the purpose of this study is to present a methodological contribution to the PCD 

elaboration of watersheds from the use of data stemming from remote sensing, fuzzy-logic-

based special modelling and multiple criteria analysis method (Analytic Hierarchy Process – 

AHP). For this purpose, seven environmental parameters were selected: vegetal covering index, 

soil protection index, terrain inclination, drainage density, rain erosivity, climatic index and soil 

erosivity. The effectiveness of the proposed methodology was evaluated in the Bacia 

Hidrográfica do Alto Gurguéia (BHAG) located at the far south of the state of Piauí, Brazil. 

The results indicate that the BHAG presents very low to very high risk of physical degradation. 

The very high risk areas are related to the incidence of steep slope and exposed soil, while the 

areas with very low physical degradation risk are at the top of tablelands and plateaus covered 

with arboreal and dense shrub (Cerrado) vegetation. Among the medium risk areas are those 

located near the drainage headwaters of the Gurguéia river that although presenting preserved 

vegetation, those are zones with high potential of physical degradation due to the natural 

weakness of the soil. An environmental zoning of the BHAG based on the PCD was drawn up 

in order to demonstrate that. Therefore, five zones that reflect the various geoenvironmental 

conditions and the categories of the land use were defined. The Areas of High Degradation Risk 

comprise 44% of the basin area, while the Restricted Use Areas, Potentially Productive Areas 

and Productive Areas cover respectively, 18%, 14% and 18% of the total area. The Protected 

Areas are only 6% of the basin. In the context of the application made, the information about 

the physical degradation of the BHAG related to the environmental zoning proposal is expected 

to, initially, warn about the risks of decaying that the BHAG is exposed, define priority areas 

of preservation and assist with the process of environmental and water resources management. 

It is believed that the methodological proposal developed in this research represents an 

improvement in obtaining the PCD of water basins by incorporating new analysis methods, thus 

allowing a specialized assessment of the physical degradation risk. Whereas the maintenance 

of a database in a Geographic Information System (GIS) environment may aid in the 



 

 

environmental planning by enabling constant updating of the environmental data, assuring 

quickness and accuracy on the access to the information. 

 

Keywords: Multiple Criteria Analysis. Geoprocessing. Fuzzy Logic. Environmental 

Modelling.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por séculos o homem tem se apropriado dos recursos naturais visando atender suas 

necessidades de cunho social, econômico e cultural. No entanto, o uso indistinto desses recursos 

tem resultado, quase sempre, em estados de degradação ambiental por vezes irreversíveis ou de 

recuperação difícil e onerosa. 

O reconhecimento da magnitude do impacto antrópico sobre o meio ambiente fez 

surgir novas concepções teóricas sobre seu funcionamento e o modo como reage às 

intervenções sofridas. Nos dias atuais, predomina no meio científico a ideia de que o ambiente 

funciona como um sistema, um todo integrado formado por um conjunto de elementos, por sua 

vez considerados subsistemas, interagindo de tal forma que modificações sofridas por um 

elemento do sistema acaba por interferir no funcionamento do sistema como um todo 

(CHRISTOFOLETTI, 1979; SALES, 2004). Dessa forma, os estudos ambientais desenvolvidos 

sob a ótica sistêmica buscam considerar o ambiente em sua integralidade. 

Ao longo do tempo, notadamente após a década de 1950 quando Ludwig von 

Bertalanffy propõe uma Teoria Geral dos Sistemas, a inserção do pensamento sistêmico em 

diversos campos científicos fez surgir modelos conceituais e propostas metodológicas de 

investigação científica, a exemplo da abordagem ecodinâmica de Tricart (1977), os esquemas 

de classificação da paisagem de Bertrand (2004) e Sotchava (1977) (RODRIGUES, 2001). 

A abordagem sistêmica tem sido largamente utilizada no Brasil nos estudos de 

bacias hidrográficas subsidiando ações de planejamento e gestão ambiental (CUNHA; 

FREITAS, 2004; SILVA et al., 2011; SOUZA; SANTOS; OLIVEIRA, 2012). A adoção da 

bacia como unidade espacial de estudos ambientais deve-se a seu caráter integrador, onde é 

possível analisar as relações que se estabelecem entre os sistemas naturais e antrópicos por meio 

do reconhecimento de suas características físico-ambientais. 

Dentre as possibilidades de estudos ambientais desenvolvidos em bacias 

hidrográficas, destacam-se aquelas que buscam avaliar sua vulnerabilidade ambiental ou, ainda, 

identificar seu estado de degradação/conservação. Estudos desse tipo possibilitam posicionar a 

condição atual de uma bacia em relação ao seu estado clímax e, com base nisso, apresentar 

modelos de ocupação e uso dos recursos naturais com vista a minimizar os impactos decorrentes 

da exploração desordenada. 

A análise de fenômenos ambientais sob o ponto de vista da análise sistêmica requer 

a manipulação de grande quantidade de dados, bem como uma alta capacidade de integração 

desses dados. Essas características suplanta a capacidade de análise dos modelos clássicos de 
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estudos ambientais fundamentados em pressupostos cartesianos, a exemplo da metodologia do 

Diagnóstico Físico-Conservacionista (DFC) introduzida no Brasil por Beltrame (1994), que 

considera que cada elemento do ambiente apresenta o mesmo nível de influência para explicar 

uma dada condição ambiental. Essa deficiência dos modelos clássicos de investigação 

ambiental ao retratar a complexidade das interações ambientais em bacias hidrográficas 

representa a problemática central deste trabalho. 

Diante disso, a presente pesquisa tem por objetivo geral apresentar uma 

contribuição metodológica para elaboração do Diagnóstico Físico-Conservacionista (DFC) em 

bacias hidrográficas a partir do uso de dados provenientes de sensoriamento remoto, 

modelagem espacial, utilizando lógica fuzzy e método de análise multicritério (Análise 

Hierárquica de Processos – AHP). 

Admite-se, portanto, a hipótese de que o DFC, tal como originalmente proposto, é 

ineficiente por considerar que todas as variáveis utilizadas para a caracterização do risco de 

degradação física de uma bacia apresentam o mesmo nível de importância. Considera-se, ainda, 

que a aplicação de novas ferramentas e técnicas de análise de dados espaciais típicas do 

geoprocessamento associadas a métodos de análise multicritério possa trazer melhorias 

significativas às metodologias de análise ambiental já consolidadas. 

A aplicação da metodologia proposta se deu na Bacia Hidrográfica do Alto 

Gurguéia (BHAG), localizada no sul do estado do Piauí. Esta bacia foi escolhida em função do 

conhecimento prévio de suas características geoambientais e da possibilidade de comparação 

dos resultados com estudos já realizados na região que se encontram disponíveis na literatura 

especializada. 

Como forma de avaliar a eficácia da metodologia para execução do planejamento 

ambiental, foi elaborada uma proposta de zoneamento ambiental para a BHAG, fundamentado 

no DFC.  

A BHAG se estende desde as Chapada das Mangabeiras na divisa dos estados do 

Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins até a confluência do rio Gurguéia com o rio Paraim, no 

município de Redenção do Gurguéia. Grosso modo, apresenta-se dividida em três grandes 

áreas: uma área sob proteção legal, correspondente ao Parque Nacional Nascentes do Rio 

Parnaíba, localizado nas cabeceiras da bacia; uma extensa área de solos degradados que domina 

a região central; e uma área de terras planas cultivadas na porção norte e nordeste, 

correspondente às áreas de planaltos e chapadas. 

A ocupação da BHAG é tipicamente rural, onde se destacam como atividades 

produtivas a agricultura de subsistência e pecuária extensiva. Do ponto de vista ambiental, esta 
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é uma bacia estratégica pois abriga as nascentes do rio Gurguéia, principal rio da região sul do 

estado, além de integrar o Núcleo de Desertificação de Gilbués, uma área ambientalmente frágil 

caracterizada pelo avançado estado de degradação dos solos.  

No intuito de atingir o objetivo proposto, definiu-se os seguintes objetivos 

específicos: 

• Realizar a caracterização geoambiental e socioeconômica da BHAG; 

• Analisar a variabilidade espacial de parâmetros físico-naturais do DFC na 

BHAG. 

• Avaliar o estado de degradação/conservação física da BHAG a partir da 

integração de parâmetros ambientais utilizando lógica fuzzy e técnica de 

análise multicritério. 

• Apresentar uma proposta de zoneamento ambiental para a BHAG 

fundamentado no DFC e no diagnóstico socioeconômico. 

 

A partir do desenvolvimento desta pesquisa espera-se contribuir para o 

desenvolvimento de métodos de análise ambiental mais consistentes e de fácil aplicação para 

elaboração de instrumentos de gestão territorial com foco na ocupação racional do solo e uso 

sustentável dos recursos naturais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Análise sistêmica em bacias hidrográficas 

 

A emergência dos problemas ambientais tem demandado um esforço coletivo das 

ciências para o desenvolvimento de métodos de investigação capazes de auxiliar a análise das 

complexas relações que se estabelecem entre os sistemas naturais e os socioeconômicos. 

Para Rodriguez e Silva (2013), os métodos tradicionais de investigação científica, 

pautados nos pressupostos newtonianos-cartesianos, são incapazes de apreender a 

complexidade do mundo, embora se reconheça sua importância no desenvolvimento da ciência 

moderna. Os autores argumentam que o mundo material está organizado de forma sistêmica e 

sua análise requer uma abordagem que contemple as noções de complexidade e sistemas. 

A abordagem sistêmica permite que qualquer elemento da realidade (objetos, 

propriedades, fenômenos, relações, problemas, situações etc.) possa ser considerado como um 

sistema, ou seja, um conjunto de elementos que se inter-relacionam, apresentando certo grau de 

organização interna, procurando atingir um objetivo ou finalidade (VON BERTALANFFY, 

1950). 

Para Christofoletti (1979), um sistema é constituído de elementos, que são as suas 

partes componentes; de estrutura, definida pelas relações entre esses elementos e expressa por 

meio do arranjo de seus componentes; atributos, que são as qualidades atribuídas aos elementos; 

entradas (os inputs), constituídas por aquilo que o sistema recebe em termos de matéria e 

energia; e saídas (os outputs), que são as perdas do sistema. 

Os sistemas são, portanto, dinâmicos e qualquer esforço de classificação requer uma 

compreensão da forma como seus elementos se relacionam internamente, e como o sistema em 

foco interage com o entorno. Diante disso, Christofoletti (1999) ressalta que a ação de 

classificação dos sistemas pode considerar critérios variados. No entanto, na análise ambiental, 

o critério funcional é tido como um dos mais importantes. 

Com base nesse critério, os sistemas podem ser classificados em: sistemas isolados 

e sistemas não-isolados. Os sistemas isolados não sofrem perdas de energia ou matéria para o 

ambiente circundante, já os sistemas não-isolados mantêm relações com os demais sistemas do 

universo no qual funcionam. Este tipo de sistema subdivide-se em: sistemas fechados, quando 

ocorre troca de energia, mas não de matéria; e sistemas abertos, onde ocorrem constantes trocas 

de energia e matéria com o entorno, a exemplo de uma bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 

1999). 
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Fundamentado na Teoria Geral dos Sistemas (TGS) desenvolvida por Bertalanffy 

na década de 1930, a abordagem sistêmica, difundiu-se por diversos campos científicos em 

meados do século XX, inicialmente na Ecologia, Biologia e Termodinâmica. Na Geografia 

Física, a visão sistêmica foi incialmente utilizada em pesquisas hidrológicas, climatológicas e, 

posteriormente, geomorfológicas (SALES, 2004). Na atualidade, a abordagem sistêmica está 

na essência das pesquisas ambientais.  

Rodrigues (2001) afirma que a utilização da abordagem sistêmica fez surgir, na 

Geografia Física, diversas propostas de modelos conceituais, morfológicos, de classificação das 

paisagens, dentre os quais se destacam os sistemas de classificação taxonômica da paisagem de 

Bertrand (2004)1 e Sotchava (1977) fundamentada na teoria geossistêmica, e a abordagem 

ecodinâmica de Tricart (1977). 

Bertrand (2004) apresenta uma proposta de classificação da paisagem terrestre em 

seis níveis têmporo-espaciais: zona, domínio, região, geossistema, geofácies e geótopo. Para o 

autor, geossistema é tido como uma, 

 
Unidade dimensional compreendida entre alguns quilômetros quadrados e 

algumas centenas de quilômetros quadrados. É nesta escala que se situa a 

maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e 

que evoluem as combinações dialéticas mais interessantes para o geógrafo. 

Nos níveis superiores a ele, só o relevo e o clima importam e, acessoriamente, 

as grandes massas vegetais. Nos níveis inferiores, os elementos 

biogeográficos são capazes de mascarar as combinações de conjunto 

(BERTRAND, 2004, p. 146).  

 

O autor defende que o geossistema é a base mais adequada para os estudos de 

organização do espaço, tendo em vista sua compatibilidade com a escala de atuação dos 

processos antrópicos. O geossistema, tal como definido por Bertrand (2004), caracteriza-se por 

uma combinação entre o potencial ecológico (clima, hidrologia, geomorfologia), o potencial 

biológico (vegetação, solo e fauna) e ação antrópica (FIGURA 1). 

O autor apresenta ainda uma proposta de classificação dos geossistemas em função 

de sua dinâmica e estágio de evolução que leva em consideração três aspectos: o sistema de 

evolução, o estágio atingido em relação ao clímax e o sentido da sua dinâmica (progressiva, 

regressiva, estabilidade). Assim, os geossistemas foram divididos em dois grupos: os 

geossistemas em bioestasia e os geossistemas em resistasia. Nos geossistemas em bioestasia a 

atividade geomorfogenética é fraca ou nula, o potencial ecológico tende a estabilidade, o 

                                                 
1 Trabalho publicado originalmente, no Brasil, no Caderno de Ciências da Terra. Instituto de Geografia da 

Universidade de São Paulo, n. 13, 1972. 
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sistema de evolução é dominado pelos agentes e os processos bioquímicos e a intervenção 

antrópica pode provocar uma dinâmica regressiva da vegetação e dos solos, mas sem 

comprometer gravemente o equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica. Nos 

geossistemas em resistasia a geomorfogênese é predominante, dada à ocorrência de processos 

de erosão que levam à dissecação do relevo e destruição da cobertura vegetal e solos. 

 

Figura 1 – Esboço teórico de um Geossistema. 

 
Fonte: Bertrand (2004). 

 

Na perspectiva apresentada por Sotchava (1977), geossistemas são considerados 

fenômenos naturais que sofrem influência dos fatores econômicos e sociais. Logo, as 

influências antrópicas sobre os componentes naturais determinam o estado variável de um 

geossistema em relação à sua estrutura primitiva. Neste sentido, o autor considera que as 

paisagens antropogênicas representam estados variáveis de geossistemas naturais primitivos.  

Numa tentativa de classificação dos geossistemas, Sotchava (1978) propôs duas 

categorias: os geômeros, que definem unidades territoriais homogêneas; e os geócoros, que 

definem unidades territoriais como um conjunto de unidades heterogêneas. Essas unidades 

dividem-se em três níveis taxonômicos: topológico, regional e planetário. 

A despeito do exposto, Nascimento e Sampaio (2005, p. 169) afirmam ter ocorrido 

críticas sobre a definição de Sotchava para geossistemas, sobretudo pela ausência de uma maior 

precisão espacial em sua definição. Na mesma linha de raciocínio, Troppmair e Galina (2006, 

p. 81) lamentam a falta de precisão na definição dos limites dos geossistemas oferecida por 

Bertrand, Sotchava e outros. Para os autores, “o termo Geossistema e suas subdivisões 

apresentam definições e escalas totalmente diferentes e vagos”. No entanto, na tentativa de 

oferecer limites territoriais aos geossistemas, os autores pecam pela mesma falta de exatidão. 

Segundo os autores, 
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Um Geossistema sempre abrange uma ‘área de várias centenas ou milhares de 

quilômetros quadrados, motivo porque concluímos que não devemos aplicar 

a teoria dos geossistemas em uma área de alguns decâmetros, hectares ou 

metros quadrados. Quando se trata de áreas muito limitadas, há necessidade 

de recorrermos a subdivisões como geofácies, geótopos e outras unidades 

espaciais menores como ecossistemas, biogeocenoses ou “site”, “fácies”, 

“epifácies” ou “micro fácies” (TROPPMAIR; GALINA, 2006, p. 87). 

 

Contudo, a definição de geossistema apresentada pelos autores se dá de forma clara 

e objetiva. Segundo eles, o geossistema é composto por elementos abióticos, bióticos e 

antrópicos, e apresentam três características fundamentais: morfologia, dinâmica e exploração 

biológica. “Geossistema é, portanto, uma unidade complexa, um espaço amplo que se 

caracteriza por certa homogeneidade de seus componentes, estruturas, fluxos e relações que, 

integrados, formam o ambiente físico onde há exploração biológica” (TROPPMAIR; GALINA, 

2006, p. 82). 

A proposta metodológica de Tricart (1977) fundamenta-se na abordagem 

ecodinâmica (estudo da dinâmica dos ecótopos) para definição do que ele denominou de 

unidades ecodinâmicas, que se caracterizam por certa dinâmica do meio ambiente que tem 

repercussões mais ou menos imperativas sobre a biocenose. O autor propõe uma classificação 

das unidades ecodinâmicas em três categorias que refletem a atuação de processos 

morfogenéticos e pedogenéticos, a saber: meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente 

instáveis. 

Embora vários pesquisadores tenham apresentado propostas de classificação das 

paisagens com base no nível de integração dos elementos que compõem os sistemas ambientais, 

como as apresentadas anteriormente, a aplicação da abordagem sistêmica nos estudos 

ambientais permite que sejam adotados recortes espaciais distintos, como é o caso das bacias 

hidrográficas. 

 

2.2 A bacia hidrográfica como um sistema ambiental 

 

Bacia hidrográfica é uma área da superfície terrestre definida topograficamente, 

delimitada em seu limite superior pelos divisores topográficos, que capturam as águas 

provenientes das precipitações, e as drena, juntamente com sedimentos e materiais dissolvidos, 

para um único ponto de saída (LIMA, 2008; SILVA; SCHULZ; CAMARGO, 2007). 

Rodriguez e Silva (2013) apresentam a bacia hidrográfica como uma das possíveis 

unidades operacionais adotadas para o planejamento ambiental. Os autores a definem como um 



26 

tipo especial de sistema ambiental, um geossistema, que pode ser definido como um espaço 

físico organizado de acordo com o escoamento de determinados fluxos hídricos. 

A escolha da bacia hidrográfica como unidade territorial de análise ambiental vem 

atender a necessidade de uma abordagem sistêmica nos estudos que buscam avaliar, de forma 

integrada, as consequências ambientais resultantes de intervenções antrópicas (BOTELHO; 

SILVA, 2004; SILVA; SCHULZ; CAMARGO, 2007). Isso, porque, em função de suas 

características ambientais, as alterações realizadas no âmbito de uma bacia hidrográfica 

interferem na qualidade ambiental da bacia como um todo. 

Nesse aspecto, considera-se a bacia hidrográfica como um sistema aberto, com 

input e output de energia e matéria resultante dos processos naturais e antrópicos 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Para Lima (2008), a bacia hidrográfica, enquanto sistema aberto, pode ser descrita 

em termos de variáveis interdependentes, que oscilam ao longo de um padrão ou de uma média. 

Encontra-se, portanto, mesmo quando não perturbada, em contínua flutuação, em um estado de 

equilíbrio transacional ou dinâmico, resultante da adição e perda de energia e matéria do próprio 

sistema. 

Tomando a bacia hidrográfica como unidade de estudo da Geografia Física, 

Nascimento (2013, p. 108) enfatiza que os elementos constituintes de uma bacia,  

 

mantêm relações dinâmico-instáveis, sob a perspectiva de sistemas entrópicos 

(segunda lei da termodinâmica, lei da entropia) e abertos, no que se refere a 

componentes físicos, biogeoquímicos e socioeconômicos. Resulta daí uma inter-

relação e interdependência intrínsecas de suas partes, díspares entre si pelas funções 

que executam no universo do sistema, no qual sua morfologia, estrutura, dinâmica e 

exploração biológica promovem diferenciações em seus subsistemas. 

 

No Brasil, a abordagem sistêmica tem sido largamente utilizada nos estudos 

integrados de bacias hidrográficas, conforme pode ser observado nos trabalhos de Coelho 

(2009), Cunha e Freitas (2004), Izippato et al. (2012), Silva (2012), Silva et al. (2011) e Souza, 

Santos e Oliveira (2012). Isso deve-se, em parte, a forte inserção da abordagem sistêmica na 

academia brasileira, especialmente, na Geografia, resultante da atuação de renomados 

pesquisadores como Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Antonio Christofoletti, Jean Tricard, 

Helmut Troppmair, dentre outros. 
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2.3 Planejamento ambiental de bacias hidrográficas 

 

Coelho Netto (2005), fundamentado no conceito de auto ajuste, típico de sistemas 

ambientais abertos, salienta que as alterações significativas na composição ambiental de uma 

porção da bacia hidrográfica poderão afetar áreas situadas à jusante, ou mesmo, propagar-se 

para bacias adjacentes. 

Sob esse enfoque, admite-se que o estado de conservação de uma bacia hidrográfica 

reflete o estado dos elementos que compõem o sistema hidrológico (solo, água, ar, vegetação 

etc.) e os processos a eles relacionados (infiltração, escoamento, erosão, inundação etc.), ambos 

influenciados pela dinâmica natural terrestre e ação antrópica (BOTELHO; SILVA, 2004). 

Considerando que em condições naturais os componentes físico-ambientais de uma 

bacia hidrográfica apresentam-se em equilíbrio dinâmico, as modificações impostas na 

paisagem decorrentes das intervenções antrópicas promovem impactos que se estendem por 

toda a bacia, conforme definido por Botelho e Silva (2004). Segundo os autores, os diferentes 

níveis de qualidade ambiental de uma bacia variam no tempo e refletem as demandas e usos 

dos recursos naturais por parte das sociedades. 

Desse modo, a bacia hidrográfica vem, a cada dia, se consolidando como a unidade 

espacial básica para o planejamento ambiental (CARVALHO, 2014; SILVA; SANTOS, 2011). 

Contudo, há de se considerar que os limites das bacias hidrográficas nem sempre coincidem 

com os limites territoriais oficiais, podendo sua área ser compartilhada por diversas unidades 

administrativas (estados, municípios, distritos), o que dificulta o planejamento, haja vista que 

uma mesma bacia pode estar sob diferentes jurisdições e modelos de governabilidade 

(NASCIMENTO, 2013). 

Sobre esse assunto, Santos (2004, p. 41-42) argumenta que “as atividades e atitudes 

humanas não obedecem a critérios ou limites físicos”, e que a bacia hidrográfica “não contém 

em seus limites todas as relações que se impõem diante das necessidades e dos anseios dos 

grupos sociais atuantes em seu espaço”. 

A autora chama atenção, ainda, para o fato de que, no Brasil, os dados 

socioeconômicos, censitários, de infraestrutura e estatísticos, estarem disponíveis por 

municípios que, em geral, não obedecem aos limites das bacias hidrográficas. Este fato dificulta 

a sobreposição espacial dos dados e a interpretação da cadeia de relações no meio. 

O planejamento ambiental de bacias hidrográficas representa, portanto, um desafio 

na forma de encarar os problemas ambientais, tendo em vista a complexidade dos fenômenos 

analisados. Sob esse viés, Santos (2004, p. 28) defende que o fundamento básico do 



28 

planejamento ambiental está na interação e integração dos sistemas que compõem o ambiente. 

Tendo, ainda, o “papel de estabelecer as relações entre os sistemas ecológicos e os processos 

da sociedade, das necessidades socioculturais e atividades de interesses econômicos, a fim de 

manter a máxima integridade possível dos seus elementos componentes”. 

Rodriguez e Silva (2013) definem planejamento ambiental como um processo 

intelectual no qual são projetados os instrumentos de controle fundamentados em uma base 

técnico-científica, instrumental e participativa. Constitui-se, segundo os autores, num processo 

organizado de coleta de informação, de análise e reflexão sobre as potencialidades e limitações 

dos sistemas ambientais num dado território. 

Na mesma linha de raciocínio, Silva e Santos (2004) consideram o planejamento 

ambiental como um processo contínuo de coleta, organização e análise sistematizada das 

informações, com vista a subsidiar o aproveitamento dos recursos disponíveis, considerando 

suas potencialidades, limitações e anseios da sociedade. Desse modo, o planejamento deve 

fornecer previsões e estimativas de cenários com base em modelos que levam em consideração 

a dinâmica natural e intervenção antrópica. 

Diversas são as etapas envolvidas no planejamento ambiental, no entanto, as mais 

frequentes são (SANTOS, 2004):  

• Definição de objetivos: etapa em que são traçados os objetivos com base numa 

avaliação prévia do problema a ser investigado; 

• Inventário: etapa em que são levantadas informações geoambientais e 

socioeconômicas da área de estudo para construção do banco de dados sobre o 

qual são realizadas as análises com base na definição de parâmetros indicadores; 

• Diagnóstico: etapa em que se procede a integração dos dados segundo um 

método específico, de modo a obter uma avaliação das fragilidades e 

potencialidades do ambiente, dos acertos e conflitos envolvendo o uso dos 

recursos naturais; 

• Prognóstico: etapa que se baseia no estado de conservação do ambiente para 

criar cenários futuros com base em modelos; 

• Tomada de decisão: nesta etapa são definidas as ações de planejamento a serem 

implementadas e da ordenação, tanto técnica quanto política, desejada para o 

território; 

• Formulação de diretrizes: nesta etapa define-se a instrumentação de ordem 

técnica jurídica e administrativa: definição de normas, elaboração de planos e 
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programas de gestão, monitoramento e controle, elaboração de mecanismos de 

gestão. 

Dentre as etapas apresentadas, as três primeiras podem ser consideradas como um 

processo técnico-científico baseado em roteiros de investigação, típicos das ciências ambientais 

(compilação de dados, definição de indicadores, uso de índices etc.). A etapa de prognóstico, 

embora possa ser considerado sob o viés técnico-científico, é passível de uma abordagem 

política, pois representa uma visão do pesquisador/planejador sobre o futuro de uma 

determinada área. As duas últimas etapas devem contar com a participação efetiva da sociedade, 

pois determinam o modelo de organização do território e de gestão dos recursos naturais, 

embora se reconheça a importância da participação social em todas as etapas descritas. Trata-

se, portanto, de decisão políticas tomada em conjunto com os representantes dos setores 

envolvidos. 

 

2.3.1 Diagnóstico e Zoneamento Ambiental  

 

Para Santos (2004), o diagnóstico ambiental representa uma importante etapa do 

processo de planejamento ambiental, pois permite compreender as potencialidades e limitações 

da área de estudo, a evolução histórica de ocupação e a magnitude das pressões antrópicas sobre 

os sistemas naturais. Permite ainda, reconhecer os possíveis conflitos relacionados ao uso da 

terra. 

Na perspectiva do planejamento ambiental, os resultados dos diagnósticos 

ambientais devem subsidiar a proposição de modelos de organização territorial e indicar 

alternativas que levem a resolução de problemas ambientais (SANTOS, 2004). Ou seja, devem 

oferecer subsídios para elaboração de uma proposta de zoneamento ambiental. 

Ao longo do tempo, o termo zoneamento foi sendo adjetivado em função dos setores 

em que é aplicado. Montaño et al. (2007) afirmam que o conceito de zoneamento, no Brasil, 

está ligado a duas tradições: o zoneamento agrícola e a regulação do uso do solo urbano.  

Discutindo o conceito de zoneamento no contexto do planejamento municipal, 

Souza (2013) argumenta que, originalmente, o termo zoneamento tem sido utilizado para 

expressar a repartição de áreas urbanizáveis segundo sua principal destinação de uso e ocupação 

do solo. E segue afirmando que após a Constituição Federal de 1988, o termo ultrapassou o 

conceito urbanístico de zoneamento e passou a apresentar um caráter ambiental, uma vez que 

minimiza os impactos ambientais provocados pelo crescimento das cidades, o que levou o 
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zoneamento ao status de instrumento de ordenamento territorial da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) (BRASIL, 1981). 

Somente após duas décadas de indefinições a respeito de sua aplicabilidade é que o 

zoneamento ambiental foi regulamentado pelo Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002 

(BRASIL, 2002), que o rebatizou de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).  

O referido Decreto estabelece que o ZEE é o instrumento de organização do 

território que deve estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar 

a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, 

garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população 

(Artigo 2º). Tem como objetivo geral: “organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes 

públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 

indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos 

serviços ambientais dos ecossistemas” (Artigo 3º).  

O Decreto estabelece ainda que no ZEE, a distribuição espacial das atividades 

econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos 

ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 

determinando, quando for o caso, a realocação de atividades incompatíveis com suas diretrizes 

gerais” (Artigo 23º, Parágrafo único) (BRASIL, 2002). 

Silva e Santos (2011) admitem que o ZEE representa a proposta do governo 

brasileiro para subsidiar as decisões de planejamento social, econômico e ambiental do 

desenvolvimento e do uso do território nacional. Para os autores, os ZEEs devem ser elaborados 

por meio de uma abordagem holística, integrando fatores e processos do meio, e sistêmica, que 

conduza a uma análise de causa e efeito, estabelecendo as relações de interdependência entre 

os subsistemas físico-biótico e socioeconômico. 

Conforme definido no Decreto nº 4.297/2002, em seu Artigo 6º, compete ao Poder 

Público Federal a elaboração e execução do ZEE nacional, regionais ou qualquer outro recorte 

espacial abrangido por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo Federal.  

Diante disso, adota-se, neste trabalho, o termo Zoneamento Ambiental conforme 

definição apresentada por Silva e Santos (2011). Segundo os autores, zoneamento ambiental é 

uma metodologia de trabalho baseada na compreensão das características e da dinâmica do 

ambiente natural (objeto de estudo) e do meio socioeconômico, por meio de uma síntese do 

conhecimento acerca da realidade pesquisada. Desse modo, o zoneamento ambiental busca dar 

sustentação às atividades humanas que necessitam de espaços e recursos naturais para seu 
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desenvolvimento, ao tentar compatibilizar as demandas sociais e econômicas às características 

ambientais de determinada área. 

Na visão de Souza (2013), o zoneamento ambiental permite um melhor 

aproveitamento do território, estabelecendo regimes especiais de uso com a finalidade de 

melhorar e recuperar a qualidade ambiental e bem-estar da população. 

Não há na legislação ambiental brasileira um indicativo claro do recorte espacial de 

elaboração do zoneamento ambiental. O Decreto nº 4.297/2002, estabelece que o ZEEs podem 

ser elaborados para diferentes dimensões espaciais (nacional, macrorregional, estadual, 

regional e local (BRASIL, 2002). No entanto, conforme observado por Carvalho (2014), o 

referido decreto não direciona a elaboração do ZEE para as bacias hidrográficas. Não obstante, 

observa-se um crescimento da elaboração de propostas de zoneamento para estas unidades 

espaciais de planejamento ambiental. Isso deve-se, entre outros aspectos, ao caráter integrador 

das bacias hidrográficas, e seu estabelecimento legal enquanto unidades espaciais de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, conforme definido pela Lei nº 9.433/97 (BRASIL, 

1997). 

Crepani et al. (2001) desenvolveram uma proposta metodológica de ZEE 

fundamentado no conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977), apoiado por técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento, e aplicou na elaboração do ZEE dos municípios de 

Gilbués e Monte Alegre do Piauí (CREPANI et al., 2008a; 2008b).  

Silva e Santos (2011) apresentaram uma proposta metodológica para zoneamento 

ambiental da bacia hidrográfica do rio Taquari, localizada no norte do estado de Mato Grosso 

do Sul, baseado em técnicas de análise multivariada e álgebra de mapas apoiadas por 

geoprocessamento. 

Amorim e Oliveira (2013) utilizaram a proposta metodológica de zoneamento 

ambiental fundamentada nas concepções teóricas da Geoecologia das Paisagens e Teoria Geral 

dos Sistemas, apresentada por Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), na elaboração do 

Zoneamento Ambiental da região Costa do Descobrimento, situada na região Extremo Sul do 

Estado da Bahia. 

 

2.4 Diagnóstico ambiental em bacias hidrográficas 

 

O uso indiscriminado dos recursos naturais e a ocupação desordenada tem 

provocado severas modificações na paisagem das bacias hidrográficas, que se refletem na 

alteração do seu comportamento hidrológico, no desencadeamento de processos erosivos, no 
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assoreamento dos corpos hídricos, na redução da capacidade produtiva dos solos, na redução 

da vazão dos corpos hídricos, dentre outros processos associados. 

A mensuração dos impactos ambientais e a identificação do estágio de 

conservação/degradação em que uma bacia hidrográfica se encontra, representa um importante 

passo no processo de gestão ambiental, pois permite reconhecer as fragilidades e 

potencialidades do ambiente, como também apresentar modelos de ocupação e alternativas de 

uso dos recursos naturais. 

É nessa perspectiva que se enquadra a proposta metodológica do Diagnóstico 

Físico-Conservacionista (DFC) apresentada e adaptada, no Brasil, por Beltrame (1994), que 

fundamentou-se nos trabalhos desenvolvidos pelo Centro Interamericano de Desenvolvimento 

de Águas e Terras (CIDIAT), da Organização dos Estados Americanos (OEA), sediado em 

Mérida na Venezuela, e pelo Ministério do Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(MARNR) da Venezuela.  

Essa metodologia sugere quatro grandes fatores potenciais naturais de degradação 

física (vegetação, clima, característica geológica-pedológicas e geomorfológicas), a partir dos 

quais são definidos sete parâmetros que compõem a fórmula descritiva do estado físico-

conservacionista de uma bacia hidrográfica. Originalmente, a fórmula do DFC é expresso por 

(EQUAÇÃO 1): 

 

 

E(f) = COa + CAb + DMc + Ed + PEe + DDf + BHg ( 1 ) 

 

Onde: 

E(f): é o estado físico-conservacionista da bacia (ou setor) que é proporcional aos parâmetros: 

COa: grau de semelhança entre a cobertura vegetal original e atual; “a” é o índice específico do 

parâmetro CO, que varia entre 1 (altamente semelhante) e 5 (nenhuma semelhança) 

CAb: proteção da cobertura vegetal atual; “b” é o índice específico do parâmetro CA, que varia 

entre 1(máxima proteção) e 7 (nenhuma proteção). 

DMc: declividade média; “c” é o índice específico do parâmetro DM, que varia de 1 (plano a 

suave ondulado) e 6 (escarpado). 

Ed: erosividade da chuva; “d” é o índice específico do parâmetro E, que varia de 1 (erosividade 

débil) e 5 (erosividade excessiva). 

PEe: potencial erosivo dos solos; “e” é o índice específico do parâmetro PE, que varia de 1 

(nulo a ligeiro) e 4 (muito forte). 
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DDf: densidade de drenagem; “f” é o índice específico do parâmetro DD, que varia de 1 (baixa 

densidade) a 4 (muito alta densidade). 

BHg: balanço hídrico; “g” é o índice específico do parâmetro BH, que varia de 1 (balanço 

hídrico muito alto) a 4 (balanço hídrico baixo).  

A aplicação dessa metodologia pode ser descrita em três etapas. Inicialmente, 

Beltrame propõe que a bacia hidrográfica seja setorizada com base nas suas características 

morfométricas (divisor topográfico, hipsometria, declividade, perfil longitudinal do canal 

principal), ou qualquer outro elemento que facilite a execução do planejamento 

conservacionista. A setorização permite a comparação do risco de degradação para diferentes 

regiões da bacia. 

Na segunda etapa ocorre o levantamento, sistematização e análise dos parâmetros 

constituintes da fórmula do DFC e obtenção do somatório dos índices com a aplicação da 

Equação 1. 

Na terceira etapa, calcula-se o risco de degradação dos setores da bacia como uso 

da equação da reta (y = ax + b). Para tanto, faz-se necessário somar os valores mínimos (x1) 

máximos (x2) dos parâmetros que representam o melhor (y1 = 0) e o pior (y2 = 100) estado 

físico-conservacionista da bacia, respectivamente. Esses valores são plotados nos eixos 

cartesianos de onde se obtêm, a partir do ângulo de inclinação da reta, os valores dos parâmetros 

de ajuste “a” e “b” da equação. Em seguida, os somatórios dos índices obtidos na segunda etapa 

são plotados no eixo x para se obter, por meio da reta, as unidades de risco de degradação física 

da bacia expressas no eixo y. Aplicando-se a equação da reta obtém-se o resultado com maior 

precisão (BELTRAME, 1994). 

A metodologia do DFC tem sido largamente utilizada no Brasil no diagnóstico de 

bacias hidrográficas. Cronemberger (2009) adaptou e aplicou a metodologia do DFC no 

diagnóstico ambiental da bacia do Rio Santana, no Rio de Janeiro, visando à elaboração de 

diretrizes e estratégias de preservação ambiental.  

Rocha, Silva e Camacho (2009) utilizaram o DFC para a determinação do potencial 

de degradação ambiental do município de Luís Gomes, no estado do Rio Grande do Norte. Em 

trabalho semelhante, Paz (2013) aplicou a metodologia do DFC com o objetivo de identificar 

os fatores potenciais de degradação dos recursos naturais presente na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Lajes, em Aragominas, no estado do Tocantins. 

No estado do Ceará, Lourenço (2013) promoveu algumas adaptações na proposta 

metodológica do DFC com o objetivo de avaliar o nível de degradação ambiental no médio 

curso da bacia hidrográfica do rio Aracatiaçu. No Piauí, o DFC foi utilizado por Santos e 
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Aquino (2017) no estudo da análise de risco de degradação/desertificação nos municípios de 

Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí. 

Ferreira e Morais (2017) adaptaram a metodologia do DFC para avaliação de um 

ambiente cárstico da bacia do córrego Canabrava, no município de Aurora do Tocantins (TO), 

demonstrando a versatilidade e eficiência desta metodologia na identificação do potencial de 

degradação física em bacias hidrográficas.  

Em todos os casos mencionados, a proposta inicial do DFC sofreu modificações, 

seja em função de necessidade de adequação da metodologia às condições geoambientais da 

área de estudo, da disponibilidade de dados, ou ainda em função da utilização de novas técnicas 

de processamento e análise dos dados como as decorrentes do uso do sensoriamento remoto e 

geoprocessamento. No entanto, o modo como o índice é calculado permaneceu constante, ou 

seja, todos os parâmetros foram considerados de igual importância na definição do DFC, fato 

no mínimo improvável de ocorrer na natureza.  

Nesta linha de análise, o presente trabalho apresenta modificações na proposição 

original do DFC ao fazer uso de novas técnicas de análise espacial decorrentes do uso do 

geoprocessamento, novas bases de dados derivados de sensoriamento remoto, bem como o uso 

de métodos de análise multivariada, o método Analytic Hierarchy Process (AHP). 

 

2.5 Geoprocessamento aplicado a Análise Ambiental  

 

Diversas concepções metodológicas, como aquelas derivadas da Teoria dos 

Sistemas (Ecodinâmica, Geossistemas, Geoecologia das Paisagens, dentre outras), tem dado 

suporte a pesquisas que buscam avaliar o estado de degradação dos recursos naturais e subsidiar 

propostas de planejamento ambiental. Contudo, compreender as imbricadas relações que se 

estabelecem entre os elementos e fenômenos físico-ambientais e socioeconômicos representa 

um desafio à sociedade, visto que o nível de inter-relação típica dos sistemas ambientais excede 

a capacidade natural de análise do ser humano, conforme destacado por Meirelles, Moreira e 

Câmara (2007). 

Atualmente os estudos que buscam realizar uma análise integrada do ambiente têm 

se apoiado em ferramentas computacionais de processamento e análise de dados espaciais 

típicas do geoprocessamento, aumentando sobremaneira a capacidade humana de análise de 

dados.  

Geoprocessamento pode ser compreendido como uma disciplina do conhecimento 

que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica 
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(CÂMARA; MONTEIRO, 2001). Por meio das ferramentas e técnicas típicas do 

geoprocessamento, os elementos e fenômenos físico-naturais e socioeconômicos são 

convertidos em modelos matemáticos e computacionais da realidade, e processados com uso 

de softwares de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Sobre esse assunto, Silva (2007, p. 23) argumenta que no processo de modelagem 

o ambiente deve ser considerado como um sistema, compreendido enquanto “entidade que tem 

expressão espacial, a ser modelada segundo sua variabilidade taxonômica e distribuição 

territorial das classes de fenômenos nela identificadas como relevantes”. Acrescenta, ainda, que 

“deve ser levado em conta a dinâmica daqueles sistemas ambientais, dinâmica essa a ser tratada 

segundo uma sucessão de instâncias escolhidas para representar a evolução (alteração) do 

ambiente em uma determinada faixa de tempo”. 

Decerto, a modelização da realidade ambiental representa um desafio à ciência, 

visto que é praticamente impossível representar matemática e computacionalmente todos os 

processos envolvidos na dinâmica do ambiente. Destarte, Silva (2007) enfatiza que os modelos 

são sínteses da realidade ambiental, e como tal constituem uma visão de conjunto, elucidativa 

da imbricada relação entre os fatores físicos, bióticos e socioeconômicos responsáveis pela 

realidade ambiental. E acrescenta que os modelos utilizados na área ambiental devem ser 

construídos sem a perda do poder de diagnóstico, causado pela simplificação excessiva; e sem 

que eles apresentem complexidades ambientais que impeçam a modelagem ambiental posterior. 

Há de se fazer, neste ponto, uma distinção entre os dois principais conceitos de 

modelos utilizados em geoprocessamento: modelos de dados e modelos de processos 

(fenômenos). O modelo de dados pode ser compreendido como um “gabarito para dados, uma 

estrutura dentro da qual detalhes específicos ou relevantes da superfície terrestre podem ser 

encaixados, e um conjunto de pressuposto sobre a natureza dos dados” (LONGLEY et al., 

2013). De forma objetiva, caracteriza esquemas de representação dos objetos observáveis da 

superfície da Terra, notadamente vetores e matrizes. 

Modelos de processos são expressões de como se acredita que o mundo funciona. 

Eles podem incluir modelos de simulação dinâmica de processos naturais (simulação 

hidrológica, simulação de perda de solos etc.); de processos sociais (modelos de circulação de 

pessoas e serviços, modelos de segregação espacial etc.); modelos indicativos, que partem da 

combinação de dados espaciais para se obter indicações locacionais (por exemplo, indicação de 

áreas susceptíveis a processos erosivos); e modelos preditivos que possibilitam a construção de 

cenários futuros (LONGLEY et al., 2013). 



36 

Câmara e Monteiro (2001) utilizam o “paradigma dos quatro universos” como 

arcabouço conceitual para explicar o processo de tradução do mundo real para o ambiente 

computacional. Desse modo, o universo do mundo real representa as entidades da realidade a 

serem modeladas em um dado sistema computacional; o universo matemático realiza uma 

definição matemática (formal) das entidades a serem representadas; o universo de 

representação converte as entidades formais em representações geométricas e alfanuméricas 

no computador; por fim, no universo de implementação se define as estruturas dos dados e os 

algoritmos utilizados no processo de modelagem final, ou seja, na modelagem de processos.  

Sob a ótica do geoprocessamento, os autores definem que no universo matemático 

os dados geográficos podem ser agrupados em duas classes formais: dados contínuos e objetos 

individualizáveis (discretos), sendo possível espacializar essas classes nos tipos de dados 

comumente utilizados em geoprocessamento, tais como: dados temáticos e cadastrais, redes, 

modelos numéricos do terreno, dados de sensoriamento remoto. No universo de representação, 

os objetos e fenômenos são comumente representados por meio de integração matricial e ou 

vetorial de dados geográficos. 

A ferramenta computacional que permite a modelagem de dados e processos 

ambientais é denominada de Sistema de Informação Geográficas (SIG). Davis e Câmara (2001) 

definem SIG como sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e 

recuperam informações com base nas características geométricas, alfanuméricas e locacionais. 

Dentre as principais características de um SIG está a capacidade de inserir e 

integrar,  em uma única base de dados, informações espaciais provenientes de diferentes fontes 

(dados cartográficos, dados censitários, imagens de satélites, redes e modelos numéricos do 

terreno); realizar combinações de informação espacial por meio de algoritmos de manipulação 

e análise; consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados 

georreferenciados (DAVIS; CÂMARA, 2001). Diante disso, os autores definem que há, pelo 

menos, três formas básicas de utilização de um SIG: como ferramenta de automação para 

produção de produtos cartográficos; como ferramenta para análise espacial e modelagem de 

processos; e como banco de dados geográficos. 

Em pesquisas de cunho ambiental, frequentemente se recorre a um conjunto de 

dados espaciais sobre os mais diferentes aspectos da realidade ambiental, organizados na forma 

de um banco de dados geográfico. No entanto, Meirelles, Moreira e Câmara (2007) destacam 

que uma base de dados geográficos não se restringe apenas às funções de armazenamento e 

representação dos dados, o objetivo principal é organizar o conhecimento de modo a possibilitar 

que informações mais complexas possam ser agregadas e derivadas das unidades básicas de 
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informação nela contida. Sintetizando, o uso do SIG em projetos ambientais requer uma 

combinação de dados espaciais, com o objetivo de descrever e analisar interações para fazer 

previsões através de modelos, e fornecer apoio para tomada de decisão (CÂMARA et al., 2001). 

 

2.5.1 Análise e integração de dados espaciais 

 

Atualmente os SIGs são dotados de uma série de ferramentas de análise espacial 

que permitem realizar avaliação da distribuição espacial de objetos e fenômenos, quantificação 

de recursos naturais e modelagem de fenômenos ambientais, dentre outros. 

Dentre essas ferramentas de integração de base de dados, pode-se destacar a álgebra 

de mapas que consiste na combinação de planos de informação (mapas vetoriais ou matriciais) 

por meio de operadores lógicos, sendo os operadores booleanos o mais difundido deles, devido, 

especialmente, sua facilidade de aplicação. Todavia, a combinação booleana é considerada 

inapropriada para estudos ambientais, visto que considera que cada critério utilizado na 

modelagem possui o mesmo grau de importância, quando o que se observa é que a realidade 

ambiental resulta de uma combinação de fatores, cada um com diferentes graus de influência 

(MEIRELLES; MOREIRA; CÂMARA, 2007). 

Outra característica importante relacionada ao modelo de inferência booleano é que 

ele envolve a combinação lógica de mapas binários através de operadores condicionais (AND, 

NOT, OR, XOR). Assim sendo, no processo de inferência espacial, os vários mapas são 

combinados para dar suporte a uma hipótese ou preposição. À vista disso, cada localização é 

testada para determinar se as evidências num dado ponto satisfazem ou não as regras definidas 

pela hipótese. O resultado é então expresso na forma binária, onde “0” indica que a hipótese 

não foi satisfeita, e “1” indica hipótese satisfeita, não sendo possível a representação da 

condição talvez (hipótese parcialmente satisfeita) (CÂMARA et al., 2001). A Figura 2 

apresenta o diagrama de Venn, mostrando os resultados da aplicação de operadores da lógica 

booleana para dois ou mais conjuntos. 
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Figura 2 – Diagrama de Venn mostrando possíveis combinações entre conjunto de dados utilizando os 

operadores de lógica booleana. 

 
Fonte: Câmara et al. (2001). 

 

O método de integração de dados resultante do uso de operadores booleanos não 

representa uma condição real, uma vez que na natureza se observa uma transição gradual, por 

vezes abrupta, entre as classes de um dado elemento. Não há, por exemplo, limites precisos 

delimitando classes de elementos e processos naturais. 

Diante do exposto, Meirelles, Moreira e Câmara (2007) argumentam que uma 

melhoria na precisão dos modelos através da eliminação das imprecisões advindas do uso da 

lógica booleana, pode ser obtida com a utilização da lógica fuzzy.  

Na modelagem utilizando lógica fuzzy, os limites entre as classes de um mapa são 

representados por zonas transitórias e os valores da variável são distribuídos de forma contínua, 

em contraste aos limites rígidos oferecidos pelo modelo booleano (FERREIRA, 2014). A 

Figura 3 demonstra a diferença entre as fronteiras rígidas da classificação booleana e as 

fronteiras não rígidas da classificação fuzzy. 
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Figura 3 – Diferença entre as fronteiras rígidas da classificação booleana (A) e as fronteiras não rígidas da 

classificação fuzzy (B). 

 
Fonte: Adaptado de Meirelles, Moreira e Câmara (2007). 

 

A classificação contínua de objetos e atributos é descrito por conjuntos fuzzy. Um 

conjunto fuzzy é definido por um par ordenado que utiliza uma função de pertinência para 

determinar o quanto um dado elemento está inserido em um grupo específico. 

Matematicamente, um conjunto de valores fuzzy A em X é definido por (EQUAÇÃO 2): 

 

𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))}, 𝑥 𝜀 X ( 2 ) 

 

em que X = (x) é o universo de atributos, μA (x) é o grau de pertinência de x em A. O valor de 

μA (x) é um número que pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a associação total do 

conjunto, e 0 a não-associação (MEIRELLES; MOREIRA; CÂMARA, 2007). 

Segundo Meirelles, Moreira e Câmara (op. cit., p. 126) “a função de pertinência 

(FP) dos conjuntos fuzzy define como o grau de pertinência de x em A é determinado, 

permitindo associar a cada elemento de uma classe o seu nível de pertinência”. Existe uma 

variedade de FP e a definição da FP a ser utilizada deve estar em consonância com característica 

do fenômeno estudado e/ou do critério adotado na investigação. No entanto, os autores afirmam 

que os modelos de classificação fuzzy aplicados para dados ambientais utilizam uma função 

fuzzy simétrica (FIGURA 4), definida pela Equação 3: 

 

𝐹𝑃𝑥 = 𝜇𝐴(𝑥) =
1

{1 + 𝑑(𝑥 − 𝑏)2}
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑁 ( 3 ) 

 

Onde d é o parâmetro responsável pela forma da função e b define o valor do domínio de x para 

o conceito central. 



40 

 

Figura 4 – Representação da função de pertinência fuzzy simétrica (linha azul) em comparação com a função 

booleana (retângulo cinza). 

 
Fonte: Adaptado de Meirelles, Moreira e Câmara (2007). 

 

Na função simétrica representada pela figura acima, observa-se que para alguns 

valores de x do conjunto booleano (área hachurada), ocorre variações de valores fuzzy que são 

definidos a partir de um FP, com valor máximo x=b.  

Semelhante aos conjuntos booleanos, os conjuntos fuzzy também utilizam 

operadores lógicos para selecionar e combinar dados oriundos de vários conjuntos. Assim, 

planos de informação fuzzy podem ser integrados de modo a se obter um arquivo síntese dos 

dados. Os principais operadores fuzzy utilizados na modelagem ambiental são os seguintes: 

AND, OR, Soma Algébrica, Produto Algébrico, Operador Gama e Soma Convexa. Uma 

descrição detalhada sobre esses operadores pode ser encontrada em Câmara et al. (2001) e 

Meirelles, Moreira e Câmara (2007). 

 

2.5.2 Método AHP 

 

No processo de modelagem ambiental em que se trabalha com uma variedade de 

dados é comum que alguns desses dados sejam mais importantes no processo de explicação do 

fenômeno do que outros. Logo, a definição da contribuição relativa de cada parâmetro de 

análise constitui-se a etapa mais importante do processo de integração de dados. De modo geral, 

este processo leva em consideração a opinião de especialista. Dentre os métodos comumente 

utilizados para este fim, destaca-se o método Analytic Hierarchy Process (AHP) apresentado 

por Saaty no ano de 1980 (SALOMON, 2004). 
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A metodologia AHP tem sido largamente utilizada nos estudos ambientais. Oliveira 

et al. (2009) demostraram a viabilidade da adoção do método AHP nos estudos ambientais ao 

avaliarem a vulnerabilidade a erosão natural de uma determinada bacia hidrográfica utilizando 

a metodologia de Crepani et al. (2001) e uma adaptação da mesma com a aplicação do método 

AHP para determinação dos pesos dos parâmetros de análise. 

Melo, Dornelas e Alburquerque Júnior (2010) demonstraram a potencialidade da 

aplicação do método AHP combinado com o uso de SIG ao avaliarem a vulnerabilidade 

ambiental no estuário do rio Formoso, em Pernambuco.  

Souza, Borges e Santos (2015) que comprovaram a eficiência do método AHP ao 

aplicá-lo na avaliação da vulnerabilidade a erosão do município de Morro do Chapéu, no estado 

da Bahia. 

Diante do exposto, o método AHP foi utilizado na etapa de definição da 

contribuição relativa dos parâmetros de análise na definição do risco de degradação física da 

BHAG. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi dividido em cinco etapas. Na primeira, realizou-se um 

levantamento bibliográfico para a construção das bases teórico-metodológicas da pesquisa. Na 

etapa seguinte, procedeu-se a caracterização geoambiental da BHAG no intuído de se obter um 

panorama do quadro natural da bacia. 

Na terceira etapa, realizou-se o levantamento, sistematização e construção do banco 

de dados em ambiente SIG dos dados referentes aos parâmetros físico-ambientais selecionados 

para compor o DFC da BHAG. Nessa etapa, procedeu-se ao mapeamento e integração dos 

parâmetros analisados à luz da metodologia proposta, que culminou com a elaboração do 

diagnóstico físico-conservacionista da BHAG. 

A quarta etapa consistiu na realização do diagnóstico socioeconômico dos 

municípios da bacia visando obter um perfil social e econômico da bacia que subsidiasse a 

compreensão das mudanças no padrão de usos dos recursos naturais e respaldasse as 

proposições definidas na quinta e última etapa. Nesta, foi avaliada a eficiência da metodologia 

proposta ao utilizá-la como base para elaboração de uma proposta de zoneamento ambiental.  

Os procedimentos de modelagem, análise de dados espaciais e produção 

cartográfica foram executados com os softwares ArcGIS (versões 10.3 a 10.6), devidamente 

licenciado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina 

Central; e com o QGIS, este último de distribuição gratuita (https://www.qgis.org/pt_BR/site/).  

 

3.1 Métodos e técnicas 

 

3.1.1 Delimitação e caracterização geoambiental da área de estudo 

 

O processo de caracterização da BHAG envolveu, no primeiro momento, a 

compilação e leitura de material bibliográfico e cartográfico referente aos temas abordados: 

geologia, relevo, clima, vegetação e drenagem. 

A delimitação da área da bacia foi realizada de modo automático a partir do Modelo 

Digital de Elevação (MDE) Alos Word 3D (Disponível: 

http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/data/index.htm) com uso da ferramenta TauDEM 

integrado ao software ArcGIS. Como resultado desse processo, obteve-se, além da área e 

perímetro da bacia, o comprimento da rede de drenagem (Figura 5). De posse dos limites da 

https://www.qgis.org/pt_BR/site/
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/data/index.htm
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bacia, os mapas temáticos referentes aos temas abordados foram recortados para a área da bacia 

e descritos com base na literatura especializada. 

 

Figura 5 – Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como forma de melhor caracterizar a bacia hidrográfica foi elaborado o perfil 

longitudinal do rio Gurguéia, no intuito de observar seu perfil de equilíbrio; também foi 

calculado o coeficiente de compacidade da bacia por meio da Equação 4. Este coeficiente 

permite estimar a possibilidade de ocorrência de enchentes e inundações em função da forma 

da bacia. 

 

𝐾𝑐 = 0,28 (𝑃/√𝐴) ( 4 ) 

 

Onde: Kc é o coeficiente de compacidade; P é o perímetro e A é a área da bacia. 
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3.1.2 Diagnóstico físico-conservacionista da BHAG 

 

A metodologia adotada na elaboração do diagnóstico físico-conservacionista da 

bacia do Alto Gurguéia fundamenta-se na proposta apresentada por Beltrame (1994). Contudo, 

foram realizadas adaptações como a substituição de alguns dos parâmetros e aplicação de novas 

técnicas de análise, bem como no modo de se calcular o índice que expressa o risco de 

degradação física da bacia. 

As primeiras modificações propostas dizem respeito aos parâmetros de análise. 

Ressalta-se que estas modificações foram realizadas em função da escassez de dados da região 

em estudo; da aplicação de novas ferramentas de análise de dados decorrentes do uso do 

geoprocessamento; e da disponibilidade de novos dados espaciais (imagens de satélites, 

modelos numéricos do terreno). O Quadro 1 apresenta uma comparação entre os parâmetros 

propostos por Beltrame (1994) e os utilizados neste trabalho. 

 

Quadro 1 – Adaptações realizadas nos parâmetros da fórmula descritiva final do DFC.  

Proposta de Beltrame (1994) Adaptações realizadas 

Parâmetro Metodologia Parâmetro Metodologia 

Cobertura 

Vegetal 

Original (CO)  

Mapa fitogeográfico na 

escala de 1:1000000 

(KLEIN, 1978) 

Índice de 

Cobertura 

Vegetal (ICV) 

Comparação entre Índices 

de Vegetação Ajustado 

para o Solo (SAVI) 

obtidos em datas distintas 

Proteção da 

Cobertura 

Vegetal Atual 

(CA) 

Processamento digital de 

imagens de satélite e 

fotointerpretação de 

imagens aéreas 

Índice de 

Proteção ao 

Solo (IPS) 

Processamento digital de 

imagens do satélite 

Landsat-8, sensor OLI. 

Declividade 

Média (DM) 

DM= [(L.C.N x E) /A] 

L.C.N = longitude das 

curvas de nível; E = 

equidistância das curvas 

de nível; A= área da bacia 

Declividade 

(DEC) 

Geração de classes de 

declividade com base no 

Modelo Digital de 

Elevação (MDE) 

Erosividade da 

Chuva (E) 

Equação de Bertoni e 

Moldenhauer (1980) 

EI = 6,886 (r2/P)0,85 

Erosividade da 

Chuva (R) 

Equação de Bertoni e 

Lombardi Neto (2014) 

 

EI = 67,355 (r2/P)0,85 

Potencial 

Erosivo dos 
Solos (PE) 

Associação matricial entre 

classes de declividade do 
terreno e textura dos solos 

Erodibilidade 

dos Solos (K) 

Equação de Denardin 

(1990) 

Densidade De 

Drenagem 

(DD) 

Equação de Horton (1945) 

Dd = Lt/A 

Densidade de 

Drenagem 

(DD) 

Estimador de densidade 

Kernel 

Balanço 

Hídrico (BH) 

Thornthwait e Matter 

(1955) 

Índice 

Climático (IC) 

Fundamentado em 

Oliveira e Sales (2016) 
Fonte: Adaptado de Beltrame (1994) e Lourenço (2013). 
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Além das modificações apresentadas, o presente trabalho propõe, ainda, que a 

setorização da bacia deve resultar do processo de análise do conjunto dos dados selecionados, 

expressando assim, as áreas que apresentam maior ou menor nível de conservação e não derivar 

de uma análise hidrográfica e geomorfológica prévia, conforme sugerido por Beltrame. 

Procedendo dessa forma, a identificação das áreas com diferentes níveis de risco de degradação 

física oferece os subsídios necessários à elaboração da proposta de zoneamento para a BHAG. 

Na formulação original, o estado físico-conservacionista resulta da soma direta dos 

valores médios dos parâmetros de análise, ou seja, considera-se que todos apresentam o mesmo 

nível de influência. Todavia, é facilmente compreensível que um ou outro parâmetro tenha 

maior influência na definição do estado de degradação de uma bacia hidrográfica. Logo, os 

parâmetros utilizados neste trabalho foram ponderados a partir de pesos que expressam nível 

de influência que cada um exerce na definição do estado de degradação da bacia do Alto 

Gurguéia. Para tanto, se recorreu ao método AHP para hierarquização das variáveis envolvidas, 

conforme sugerido por Oliveira et al. (2009) e Souza, Borges e Santos (2015). 

No intuito de se obter uma espacialização dos estados físico-conservacionista da 

Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia, todos os parâmetros de entrada da metodologia foram 

modelados de modo a se apresentarem na forma de planos de informações temáticos. A 

integração final dos parâmetros deu-se por meio de álgebra de mapas com uso de SIG. O 

detalhamento dos procedimentos adotados é apresentado na seção 3.1.4. O fluxograma 

apresentado na Figura 6 resume as etapas do processo para obtenção do DFC da BHAG.  
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Figura 6 – Etapas do processo de elaboração do Diagnóstico Físico-conservacionista da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.



47 

3.1.3 Parâmetros constituintes do DFC 

 

A seguir são apresentados os métodos e técnicas utilizadas na obtenção dos 

parâmetros constituinte da fórmula descritiva do DFC aplicada à Bacia Hidrográfica do Alto 

Gurguéia.  

 

3.1.3.1 Índice de Proteção ao Solo (IPS)  

 

O índice de proteção ao solo (IPS) foi obtido a partir do mapeamento da cobertura 

e uso atual das terras da bacia do Alto Gurguéia, conforme sugerido por Beltrame (1994). Esse 

mapeamento foi elaborado a partir do processamento digital de imagens do satélite Landsat 8, 

sensor OLI, datada de 14 de julho de 2016 (órbita/ponto 220/67), apoiada por pesquisa de 

campo. Essas imagens multiespectrais apresentam resolução espacial de 30 metros, e são 

disponibilizadas pelo Serviço Geológico Americano (USGS, 2017) em sua página eletrônica 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). 

O procedimento adotado na classificação da cobertura e uso das terras envolveu três 

etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma classificação automática utilizando a ferramenta 

Iso Cluster Unsupervised Classification, disponível no ArcGIS. Essa ferramenta realiza uma 

classificação pixel a pixel utilizando a informação espectral de cada pixel para definir regiões 

homogêneas. Para tanto, o usuário deve definir a área de interesse e o número de classes 

desejada. A partir disso, os pixels da imagem da área de interesse são submetidos a um 

algoritmo de agrupamento que determina quais pixels irão compor os grupos que serão 

associados às classes definidas pelo usuário. No mapeamento da cobertura e uso das terras da 

BHAG foram definidas seis classes a partir de uma inspeção visual da imagem.  

A opção pelo uso de um classificador automático deu-se em função do alto nível de 

fragmentação da paisagem, sobretudo, na região de domínios de processos erosivos, na porção 

central da bacia. Em situações como esta, a obtenção de assinaturas espectrais a partir da 

delimitação de polígonos poderia resultar na inclusão de algumas amostras de objetos com 

assinaturas espectrais de classes diferentes daquela que o usuário pretende definir (PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2009). 

Na segunda etapa, foi calculado o Índice de Água por Diferença Normalizada 

(NDWI, acrônimo de Normalized Difference Water Index) com base na Equação 5. O uso desse 

índice teve como objetivo identificar os corpos d’água, que foram erroneamente agrupados em 

outras classes de cobertura devido a semelhança espectral. Este índice, proposto por McFeeters 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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(1996), tem sido largamente utilizado para mapear com maior precisão dos limites dos corpos 

d’água (ACHARYA et al., 2016; DU et al., 2014; ZHOU et al., 2017). A imagem resultante do 

cálculo do NDWI apresenta uma variação na escala de -1 a 1, sendo que os valores maiores que 

0 representam as massas líquidas. Porém, em situações de águas rasas, ou com alta concentração 

de material particulado em suspensão, os valores representativos de massas líquidas podem 

assumir valores ligeiramente inferiores a zero.  

 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝜌𝑁𝐼𝑅 

𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛  + 𝜌𝑁𝐼𝑅
 ( 5 ) 

 

Onde: ρ_green e ρ_NIR são as reflectâncias de superfície das bandas verde e infravermelho 

próximo, respectivamente. 

Uma vez identificado os corpos hídricos na bacia, procedeu-se a substituição das 

áreas erroneamente classificadas na etapa anterior pela área dos corpos d’água com uso da 

ferramenta Con (Condicional) do ArcGIS.  

Na terceira etapa, procedeu-se a vetorização manualmente da classe “Áreas 

agrícolas”, em virtude da sua semelhança espectral com outras classes (solo exposto e campos). 

Foram consideradas como áreas agrícolas as amplas áreas de terra cultivadas, passíveis de 

distinção visual na imagem por meio das características de textura, padrão, extensão. Esta etapa 

valeu-se, ainda, do reconhecimento do padrão de cobertura da terra observado durante pesquisa 

de campo.  

Após a vetorização, os polígonos delimitadores das áreas agrícolas foram 

transformados para o formato de imagem e, como uso da ferramenta Con, foram feitas as 

substituições das classes mapeadas na Etapa 1. Devido às limitações impostas pela escala de 

trabalho, as pequenas propriedades agropecuárias não puderam ser individualizadas e foram 

incluídas pelo algoritmo classificador nas demais classes. As etapas do processo de 

classificação da cobertura e uso do solo são apresentadas na Figura 7. 
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Figura 7 – Fluxograma do processo de classificação da cobertura e uso do solo da BHAG.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após o mapeamento de cobertura e uso das terras da BHAG definiu-se os valores 

do Índice de Proteção ao Solo (IPS), por meio da aplicação do método AHP, conforme descrito 

no item 3.1.4. A matriz de julgamento elaborada para este fim é apresentada na Tabela 1 e o 

peso de cada classe, ou seja, o Índice de Proteção ao Solo, é apresentado no QUADRO 2. 

 

Tabela 1 – Matriz de julgamento do nível de proteção ao solo oferecido pelas classes de cobertura e uso do solo 

da BHAG. 

Classes Água VA VAD VAR AA CAM SE 

Água 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 

Vegetação Arbórea (VA) 1,0 1,0 3,0 2,0 5,0 7,0 9,0 

Veg. arbustiva densa (VAD) 0,5 0,3 1,0 2,0 5,0 7,0 9,0 

Veg. Arbustiva rala (VAR) 0,3 0,5 0,5 1,0 3,0 7,0 9,0 

Áreas agrícolas (AA) 0,2 0,2 0,2 0,3 1,0 3,0 5,0 

Campos (CAM) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1,0 3,0 

Solo exposto (SE) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 2 – Classes de cobertura e uso da terra da BHAG seguindo de seus respectivos valores do Índice de 

Proteção ao Solo (IPS) 

Classes IPS 

Corpos d’água 2,81 

Vegetação Arbórea 2,81 

Vegetação Arbustiva Densa 1,86 

Vegetação Arbustiva Rala 1,42 

Áreas Agrícolas 0,6 

Campos 0,31 

Solo Exposto 0,19 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

3.1.3.2 Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 

 

Na formulação original do DFC, Beltrame (1994) analisa o grau de semelhança 

entre a vegetação atual e a original da bacia do Rio do Cedro, a partir do mapeamento 

fitogeográfico do estado de Santa Catarina. No entanto, conforme a autora esclarece, o grau de 

semelhança refere-se às características de densidade da cobertura vegetal e não a semelhança 

botânica entre as espécies. 

Diante disso, o ICV pode ser estimado por meio de índices de vegetação. Segundo 

Ehsan e Kazem (2013), os índices de vegetação calculados a partir de imagens de satélite podem 

ser utilizados para monitorar mudanças temporais associadas à vegetação e identificar o padrão 

de mudanças ocorridas entre duas datas diferentes. 

Neste trabalho, a análise do grau de semelhança entre a vegetação original e atual 

da BHAG foi realizada com base no Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (Soil Adjusted 

Vegetation Index - SAVI) resultante do processamento de imagens de satélite. Para tanto, foram 

utilizadas imagens de satélite da série Landsat obtidas por meio da página eletrônica do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS, 2017). Inicialmente, buscou-se a imagem mais antiga 

da base de dados que atendesse a dois critérios: o primeiro critério diz respeito a data de 

imageamento que se deu preferência às imagens capturadas após o término do período chuvoso, 

quando a vegetação se apresenta mais exuberante (maio a julho), sendo possível identificar com 

maior clareza as áreas vegetadas daquelas desprovidas de vegetação. Esse critério torna-se 

importante em virtude de a região apresentar vegetação caducifólia, típica em áreas de cerrado 

e caatinga, isto implica que nos períodos de estiagem a ausência de massa foliar pode mascará 

a real expressão espacial da vegetação. 

O segundo critério diz respeito a baixa cobertura de nuvem na área a ser mapeada. 

Com isso, definiram-se as imagens do satélite Landsat 5 datadas de 20 de junho de 1984 com 
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sendo representativa das condições originais de cobertura vegetal, e as imagens do satélite 

Landsat 8, datada de 28 de junho de 2016, com sendo representativas da cobertura vegetal atual 

da BHAG. As especificações técnicas para identificação das imagens utilizadas encontram-se 

descritas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Imagens de satélite utilizadas na obtenção do Índice de Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do 

Alto Gurguéia. 

Satélite Sensor¹ Órbita/Ponto Data Bandas Faixa espectral 

Landsat 5 TM 220/66 e 67 20/06/1984 3 (Vermelho) 0,63 – 0,69 

Landsat 5 TM 220/66 e 67 20/06/1984 4 (IV Próximo) 0,76 – 0,90 

Landsat 8 OLI 220/66 14/07/2016 4 (Vermelho) 0,64 – 0,67 

Landsat 8 OLI 220/67 14/07/2016 5(IV Próximo) 0,85 – 0,88  

Fonte: Dados da pesquisa. ¹Tm = Thematic Mapper; OLI = Operational Land Imager. 

 

Segundo Ponzoni e Shimabukuro (2009), para a geração correta de imagens de 

índices de vegetação, os números digitais (ND) das imagens de satélites devem ser 

transformados em valores físicos, preferencialmente em Reflectância de Superfície, visto que 

os ND das diferentes bandas não estão na mesma escala radiométrica, o que implica dizer que 

um determinado valor de ND em uma dada imagem de uma banda espectral, não corresponde 

a mesma intensidade de radiância medida ou apresentada pelo mesmo valor de ND em outra 

imagem de outra banda espectral.  

No processo de conversão de ND para valores de Reflectância de Superfície foi 

utilizado o Semi-Automatic Classification Plugin (SCP), versão 5.3.6.1, a partir do SIG QGIS 

(versão 2.18). O SCP é uma plugin gratuito de código aberto para QGIS que permite a 

classificação semiautomática de imagens de sensoriamento remoto, além de fornecer 

ferramentas para o pré-processamento de imagens, pós-processamento de classificações e 

cálculo envolvendo arquivos raster. O processo utiliza duas etapas: conversão do ND para 

Reflectância no Topo da Atmosfera (TOA), seguido da correção dos efeitos da atmosfera com 

uso do método Dark Object Subtraction 1 (DOS1) (CONGEDO, 2017). 

No entanto, conforme orienta Ponzoni e Shimabukuro (2009, p. 79), nos casos em 

que se deseja observar variações da Reflectância de Superfície ao longo do tempo, como é o 

caso deste trabalho, faz necessário realizar a normalização radiométrica das imagens, devido à 

reflectância de superfície “conter influência de variações não lineares da sensibilidade dos 

detectores ao longo do tempo e influência de variações na geometria de iluminação que não são 

totalmente corrigidas durante a conversão”. 
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A normalização radiométrica das imagens Landsat para obtenção do índice de 

vegetação foi realizado por meio do Método de Uniformização das Médias e Variâncias 

(UMV), conforme descrito por Leonardi, Souza e Fonseca (2003), adotando-se como referência 

a imagem do ano de 2016. Segundo os autores, este método consiste em igualar as médias e 

variâncias de duas imagens, através de uma transformação linear (EQUAÇÃO 6). Para isto, são 

calculados os parâmetros (ganho e offset) da função (EQUAÇÃO 7 e 8) que quando aplicada à 

imagem de ajuste, resulta em uma imagem com a mesma média e variância da imagem de 

referência.  

 

𝑆′ = 𝑆 . 𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 ( 6 ) 

 

𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜 =  √
𝜎𝑅
2

𝜎𝑆
2 ( 7 ) 

 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =  𝜇𝑅 −√
𝜎𝑅
2

𝜎𝑆
2  . 𝜇𝑆 ( 8 ) 

 

Onde S’ é a imagem normalizada; S é a imagem de ajuste; 𝜎𝑅
2 é a variância da imagem de 

referência; 𝜎𝑆
2 é a variância da imagem de ajuste; 𝜇𝑅 é a média da imagem de referência; e 𝜇𝑆 

a média da imagem de ajuste. 

Após os procedimentos descritos, procedeu-se ao cálculo do SAVI para os anos de 

1984 e 2016. A escolha do SAVI deu-se devido a região de estudo apresentar vegetação esparsa, 

típica de cerrado e caatinga, com extensas áreas de solo exposto. Nessas condições, os solos 

exercem forte influência no espectro de radiação proveniente de dosséis vegetais esparsos e 

interferem no cálculo dos índices de vegetação como Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) e Razão Simples (SR) (PONZONI; SHIMABUKURO, 2009). O SAVI, 

expresso pela Equação 9, apresenta uma constante “L” que tem a função de minimizar o efeito 

do solo no resultado do índice. 

 

𝑆𝐴𝑉𝐼 = [
(𝜌𝑛𝑖𝑟 − 𝜌𝑟)

𝜌𝑛𝑖𝑟 + 𝜌𝑟 + 𝐿
] . (1 + 𝐿) ( 9 ) 

 

Onde: L é a constante que minimiza o efeito do solo e pode variar de 0 a 1; ρnir é a banda 

correspondente ao infravermelho próximo e ρr é banda correspondente ao vermelho. 
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Segundo Huete (1988) os valores ótimos de L são: L = 1 (para densidade baixas de 

vegetação); L = 0,5 (para densidade médias) e L = 0,25 (para densidades altas). Huete e Liu 

(1994) afirmam que um valor de L igual a 0,5 no espaço de reflectância (Vermelho x 

Infravermelho Próximo), reduz as variações de brilho dos solos, eliminando a necessidade de 

calibrações adicionais para diferentes tipos de solos. Este foi, portanto, o valor de L adotado 

neste estudo. 

O SAVI apresenta valores entre -1 e 1, e é exibido na forma de imagens em níveis 

de cinza. Assim, os valores positivos (tons de cinza mais claro) indicam presença de vegetação 

fotossinteticamente ativa, enquanto os valores negativos (tons de cinza escuro) indicam áreas 

com ausência de vegetação na superfície, tais como corpos d’águas, solo exposto, nuvens e 

sombras (EHSAN; KAZEM, 2013). 

O grau de semelhança entre a vegetação original e atual da BHAG foi definido com 

base nas diferenças entre os valores do SAVI obtidos para os anos de 1984 e 2016. Assim sendo, 

procedeu-se a subtração do SAVI de 2016 do SAVI de 1984, que resultou em uma imagem 

residual, aqui denominada de Índice de Cobertura Vegetal (ICV) (EQUAÇÃO 10) que expressa 

a magnitude das mudanças ocorridas na cobertura vegetal.  

 

𝐼𝐶𝑉 =  𝑆𝐴𝑉𝐼1984 − 𝑆𝐴𝑉𝐼2016  ( 10 ) 

 

Dessa maneira, quanto mais distante de zero (para mais e para menos) for o valor 

de ICV, maior a diferença entre o padrão de cobertura da terra. Enquanto que valores próximos 

de zero indicam alto grau de semelhança da vegetação. O limite das classes foi definido em 

função do valor do desvio-padrão dos números digitais da imagem ICV, conforme sugerido por 

Ferrari, Santos, Garcia (2011). 

 

3.1.3.3 Declividade do Terreno (DEC) 

 

O relevo da bacia do Alto Gurguéia foi representado através da Declividade do 

Terreno (DEC) calculada a partir do modelo digital de elevação Advanced Land Observing 

Satellite World 3D (ALOS World3D), processado com uso do SIG ArcGIS, versão 10.x, através 

da ferramenta slope, da extensão 3D Analyst. A escolha deste MDE deve-se a sua maior 

precisão vertical, cerca de 5m, dentre os demais de distribuição gratuita (Shuttle Radar 

Topography Mission - SRTM, ASTER Global Digital Elevation Model - AGDEM) (TAKAKU; 

TADONO; TSUTSUI, 2014). 
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No mapeamento das classes de declividade da BHAG, optou-se por seguir a 

proposta apresentada pela EMBRAPA (2006), que definiu 6 classes de declividade de modo a 

subsidiar práticas de mecanização agrícolas e interferências sobre susceptibilidade dos solos à 

erosão (QUADRO 4). 

 

Quadro 4 – Classe de declividade do terreno (DEC). 

Declividade (%) Descrição 

0-3 Plano 

3-8 Suave ondulado 

8-20 Ondulado 

20-45 Forte ondulado 

45-75 Montanhoso  

> 75 Escarpado 
Fonte: Embrapa (2006). 

 

3.1.3.4 Densidade de Drenagem (DD) 

 

A análise morfométrica representa uma importante etapa na compreensão da 

dinâmica hidrológica e geomorfológica de bacias hidrográficas, pois permite, por meio de 

índices e parâmetros, a compreensão inicial de fenômenos como a eficiência de drenagem, 

definida pela densidade de drenagem (DD). 

Beltrame (1994) avalia que a DD permite conhecer o potencial de escoamento 

superficial das águas de uma bacia o que, consequentemente, conduzirá a uma maior ou menor 

intensidade dos processos erosivos na esculturação de canais. 

Segundo Christofoletti (1980), o cálculo da DD tem uma importância significativa 

na análise de bacias pois apresenta relação inversa com o comprimento dos rios. Logo, à medida 

que aumenta o valor da DD, há uma diminuição quase proporcional do comprimento dos rios 

de uma determinada bacia hidrográfica. Trata-se de uma equação que correlaciona o 

comprimento total dos canais de escoamento com a área da bacia hidrográfica (EQUAÇÃO 

11).  

 

DD = Lt / A ( 11 ) 

 

Onde: DD é a densidade de drenagem; Lt é o comprimento total dos canais e A a área da bacia. 

 

Devido à ausência de uma base cartográfica consistente da rede de drenagem da 

área de estudo (BHAG), optou-se por extrair a drenagem a partir do MDE AW3D. O uso dessa 
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base de dados possibilitou gerar uma rede de drenagem que contempla, além dos principais 

cursos d’água mapeados em bases cartográficas oficiais, os canais correspondentes as ravinas 

e voçorocas. A escolha dessa base de dados em detrimento as demais disponíveis (Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM e ASTER Global Digital Elevation Model - AGDEM) deve-se a 

melhor correspondência da drenagem gerada automaticamente com a drenagem elaborada pelo 

IBGE (2015a), tomada como referência, conforme demonstrado por Morais e Sales (2016). 

Os dados AW3D foram processados em ambiente SIG com uso do software 

TauDEM, adicionado à caixa de ferramentas do ArcGIS. A escolha deste software deve-se aos 

algoritmos implementados para análise hidrológica que minimizam a geração de drenagem 

retilínea e paralela em áreas de relevo plano (MORAIS; SALES, 2016). 

O processo de extração de drenagem baseia-se em dois procedimentos: a geração 

da grade de direção de fluxo, que determina a direção de escoamento a partir de cada célula do 

MDE; e a geração da grade de fluxo acumulado, que computa o acúmulo de fluxo do 

escoamento ao longo de um canal. Posteriormente, é necessário estabelecer um valor limite 

(limiar) para a grade de fluxo acumulado que determinará a origem dos cursos d’água 

constituintes da rede de drenagem.  

No processo de extração da drenagem da BHAG foi estabelecido o valor ≥ 1000 

como limiar para geração da rede de drenagem, chegou-se a este valor após sucessivos testes 

com diferentes valores (500, 800, 1000, 1200) e a comparação dos resultados com a drenagem 

de referência do IBGE (2015a) e visualização sobre a imagem hipsométrica.  

Esse processo gera rede de drenagem em locais de drenagem inexistente, diante 

disso procedeu-se a edição manual visando a exclusão de canais onde os mesmos não existem 

como no topo dos planaltos e chapadas. Ao longo das planícies fluviais o processo de edição 

visou corrigir o erro de posicionamento dos canais de drenagem, tendo como referência imagens 

de satélites de diferentes resoluções. 

O cálculo da densidade de drenagem foi realizado por meio da aplicação do 

Estimador de Densidade de Kernel, disponível na extensão Spatial Analyst do ArcGIS. Trata-

se de uma função que, na aplicação aqui proposta, realiza a contagem de todas as linhas de 

drenagem dentro de uma região de influência (um círculo de raio conhecido), ponderando-as 

pelo seu comprimento. O resultado desta aplicação é uma superfície contínua que representa, 

por meio de uma graduação de cores, as áreas com maior concentração de canais de drenagem. 

Nesta aplicação, o mapa de densidade de drenagem foi fatiado em cinco classes, expressando 

assim, o padrão espacial da densidade de drenagem da bacia em estudo. O Quadro 5 apresenta 

a classificação dos valores da DD adotada neste trabalho. 
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Quadro 5 – Classificação dos valores de densidade de drenagem (DD). 

Valores de DD (km/km²) Descrição  

DD ≤ 0,5 Muito Baixa 

0,5 ≤ DD < 1 Baixa 

1 ≤ DD < 1,5 Média 

1,5 ≤ DD < 2 Alta 

DD ≥ 2 Muito Alta 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.3.5 Índice Climático (IC)  

 

Na proposta original do DFC apresentada por Beltrame (1994), o balanço hídrico 

integra o rol de parâmetros de estudo. No entanto, nesta pesquisa, optou-se por utilizar o balanço 

hídrico como base para obtenção do Índice Climático (IC), apresentado por Oliveira e Sales 

(2016). Este índice baseia-se numa série de outros parâmetros definidos por Thornthwaite em 

sua proposta de classificação climática, a saber: índice de umidade (Iu), índice de aridez (Ia) e 

o índice de umidade efetiva (Im) (OMETTO, 1981). Segundo Lourenço (2013), o IC possibilita 

a avaliação da severidade climática numa dada região, conforme estudo realizado pelo autor na 

bacia hidrográfica do rio Aratiaçu (CE). 

O cálculo do balanço hídrico requer como dados de entrada temperatura e 

precipitação. Assim, devido à indisponibilidade de dados consistentes de precipitação para a 

região da BHAG, optou-se por utilizar dados de precipitação estimados por satélite 

disponibilizados pelo Goddard Earth Sciences Data And Information Services Center (GES 

DISC) da Agência Espacial Americana (NASA) por meio da plataforma GIOVANNI, acrônimo 

para GES DISC Interactive Online Visualization And Analysis Infrastructure 

(https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/). Esta aplicação web permite a visualização e análise 

de dados ligados às ciências da Terra, dentre eles diversos parâmetros atmosféricos com a 

precipitação, temperaturas e aerossóis. 

Os dados de precipitação utilizados foram estimados por meio de múltiplos sensores 

a bordo de diferentes plataformas orbitais, tais como a Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM), que se manteve operacional no período de 1997 a 2015, e sua sucessora, a missão 

Global Precipitation Measurement (GPM), operacional de 2014 até o presente, ambas uma 

parceria da NASA com a Agência de Exploração Espacial Japonesa (JAXA).  

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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Foram utilizados os dados TRMM_3B43, versão 7, que disponibiliza os valores 

acumulados mensais de precipitação em milímetros (mm). O algoritmo 3B43 utilizado na 

produção desses dados combina estimativa de precipitação obtidas através de sensores micro-

ondas de alta qualidade e infravermelho. Disso resulta a melhor estimativa de precipitação (em 

mm/h) em uma faixa de latitude de 50°N a 50°S (TRMM, 2011). A escolha dessa base de dados 

em detrimento às convencionais deu-se em função da baixa densidade de estações terrestres na 

área da bacia (apenas duas) e das excessivas falhas na base de dados.  

Após a obtenção da base de dados selecionou-se uma área que envolvesse os limites 

da bacia para obtenção das taxas de precipitação acumulada mensal para o período de 

01/01/1998 a 31/12/2016, no formato Network Common Data Form (NetCDF), e posterior 

importação do mesmo para o programa ArcGIS. A escolha desse intervalo temporal se deu em 

função da disponibilidade de dados na plataforma GIOVANNI. 

A preparação do banco de dados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) demandou a criação de uma malha de pontos, no formato shapefile (.shp), com 

espaçamento compatível com a resolução espacial da base de dados que é de 0,25º x 0,25° (27,7 

x 27,7 km), que resultou num total de 42 pontos que passaram a constituir as estações virtuais 

de análise climática da BHAG, conforme demonstrado na Figura 8. 

Os valores mensais de precipitação para o período de janeiro de 1998 a dezembro 

de 2016 foram inseridos na tabela de atributos das estações virtuais como uso da ferramenta 

Extract Multi Values to Point do ArcGIS. Posteriormente, calculou-se os valores de 

precipitação média mensal e precipitação média anual das estações virtuais para posterior 

análise climática. 

Os dados de temperatura média mensal para as 42 estações virtuais de análise 

climática da BHAG foram estimados usando as equações de regressão linear múltipla propostas 

por Lima e Ribeiro (1998), com base em suas coordenadas geográficas e altitude (EQUAÇÃO 

12). 

 

𝑇𝑚é𝑑 = 𝑎 + 𝑏 𝐴𝐿𝑇 + 𝑐 𝐿𝐴𝑇 + 𝑑 𝐿𝑂𝑁𝐺 ( 12 ) 

 

Onde: Tméd é a temperatura média do ar num dado mês, expressa em °C; ALT é a altitude do 

local, em metros; LAT é a latitude, e LONG a longitude, ambas dadas em minutos; e os 

coeficientes a, b, c, e d são determinados para a região como um todo. Esta mesma metodologia 

foi utilizada por Andrade Júnior et al. (2004) na elaboração do Atlas Climatológico do Estado 

do Piauí. 
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Figura 8 – Localização das 42 estações virtuais de análise climática da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O APÊNDICE A apresenta as coordenadas geográficas e altitude, obtido a partir do 

MDE AW3D, das estações virtuais da BHAG. Na Tabela 2, são apresentados os coeficientes 

de regressão linear para o estado do Piauí utilizados no cálculo da temperatura média anual. 

 

Tabela 2 – Valores dos coeficientes a, b, c e d da equação de estimativa da temperatura média anual (Tméd) em 

graus célsius para o estado do Piauí. 

Mês 
Coeficientes 

a b c d 

Janeiro 46.49 -0.0055 0.0009 -0.0077 

Fevereiro 40.51 -0.0053 0.002 -0.0057 

Março 34.57 -0.0055 0.0035 -0.0035 

Abril 30.45 -0.0061 0.0032 -0.0018 

Maio 32.88 -0.0081 0.0048 -0.0028 

Junho 39.84 -0.0103 0.006 -0.0055 

Julho 36.23 -0.0105 0.0041 -0.0037 

Agosto 40.62 -0.0129 0.0084 -0.0055 

Setembro 35.96 -0.0116 0.0091 -0.0034 

Outubro 40.6 -0.009 0.0067 -0.005 

Novembro 61.51 -0.0096 0.0059 -0.0133 

Dezembro 52.24 -0.0053 0.0006 -0.0094 

Fonte: Lima Ribeiro (1998). 

 

De posse dos dados de temperatura (APÊNDICE C) e precipitação média mensal 

(APÊNDICE D) das estações virtuais distribuídas na região da BHAG, calculou-se inicialmente 

o balanço hídrico aplicando a metodologia de Thornthwaite e Mather (1955) com uso de uma 

planilha eletrônica automatizada elaborada por pesquisadores da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), disponível em: 

http://www.esalq.usp.br/departamentos/leb/aulas/leb630/BHnorm61-a.xls (ROLIM; 

SENTELHAS; BARBIERI, 1998). Esta planilha (ANEXO A) requer como dados de entrada 

os valores médios mensais de temperatura e precipitação, valor de capacidade máxima de 

retenção de água no solo (CAD) e latitude da estação. 

Após a obtenção de balanço hídrico calculou-se o Índice de Umidade (Iu) e o Índice 

de Aridez (Ia) para obtenção do Índice de Umidade Efetiva (Im), com base nas equações 13, 14 

e 15, respectivamente, conforme proposto por Thornthwaite (OMETTO, 1981). Na ocasião, 

adotou-se o valor 100 mm para o CAD, como base em orientações apresentadas por Pereira, 

Angelocci e Sentelhas (2007) (APÊNDICE F).  

 

𝐼𝑢 = (
𝐸𝑋𝐶

𝐸𝑇𝑃
) . 100 ( 13 ) 

http://www.esalq.usp.br/departamentos/leb/aulas/leb630/BHnorm61-a.xls
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𝐼𝑎 = (
𝐷𝐸𝐹

𝐸𝑇𝑃
) . 100 ( 14 ) 

 

Im= 𝐼𝑢 − 0,6 . 𝐼𝑎 ( 15 ) 

 

Onde: Iu é o Índice de Umidade; Ia é o Índice de Aridez; Im é o Índice Efetivo de Umidade; 

EXC é o excedente hídrico; DEF é o déficit hídrico; ETP é a evapotranspiração potencial.  

A classificação climática de Thornthwaite, definida com base nos valores de Im, 

divide o clima em dois grandes grupos: os climas secos, que apresentam Im < 0, e os climas 

úmidos, com valores de Im ≥ 0, subdividindo-se em nove tipos climáticos, conforme 

apresentado no Quadro 6. 

Em sua proposição original, conforme descrito por Oliveira e Sales (2016), o IC 

resulta do produto entre o Im e o número de meses secos (Ms). No entanto, tendo em vista que 

o Im pode assumir valores negativos ou igual a zero, a multiplicação direta entre os índices 

inviabiliza qualquer esforço de sistematização de uma classificação que permitisse a 

comparação entre regiões distintas. Diante disso, os autores propõem a atribuição de notas a 

cada uma das classes do Im definidas por Thornthwaite (ou seja, de 1 a 9), de modo que a 

multiplicação dessas notas pelos números de meses secos retorne o IC, que expressa a 

severidade do clima de uma dada região. O Quadro 7 apresenta a proposta dos autores para a 

legenda do IC.  

 

Quadro 6 – Classificação climática com base no Índice Efetivo de Umidade (Im). 

Grupos de Clima Tipos de clima Símbolos Im 

Úmido 

Superúmido A ≥ 100 

Úmido B4 80 a 100 

Úmido B3 60 a 80 

Úmido B2 40 a 60 

Úmido B1 20 a 40 

Úmido Subúmido C2 0 a 20  

Seco 

Seco Subúmido C1 -33,3 a 0 

Semiárido D -66,7 a -33,3 

Árido E -100 a -66,7 

Fonte: Thornthwaite (1955). 
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Quadro 7 – Proposta de legenda para o Índice Climático apresentada por Oliveira e Sales (2016). 

Nível Faixa de valores Legenda 

1 1 a 21 Muito Baixo 

2 22 a 43 Baixo 

3 44 a 65 Médio 

4 66 a 87 Alto 

5 88 a 108 Muito Alto 
Fonte: Oliveira e Sales (2016). 

 

Conforme pode-se deduzir a partir da escala de valores apresentada, a possibilidade 

de não ocorrência de mês seco não foi considerada, caso contrário haveria a possibilidade do 

cálculo do IC resultar no valor zero. Isso inviabiliza a aplicação dessa metodologia em regiões 

úmidas onde é comum não haver registro de mês seco durante o ano. 

Diante disso, este trabalho adotou um procedimento diferente que permite a 

obtenção do IC a partir dos valores originais do Im e Ms, conforme definido pela Equação 16. 

 

𝐼𝐶 =

(

 
 
−((

𝐼𝑚 + 100
3 ) − 100) ∗ (𝑀𝑠 + 1)

1300

)

 
 
∗ 100 ( 16 ) 

 

Onde: Im é o Índice de Umidade Efetiva e Ms é o número de meses secos. 

Chegou-se a equação acima ao realizar a simulação dos valores máximos e mínimos 

que o Im e Ms poderia assumir, tendo como referência os valores máximos e mínimos de 

temperatura e precipitação do Brasil registrado no banco de dados climático do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). Posteriormente, foram realizados testes com dados de 

estações meteorológicas localizadas em cada uma das regiões geográficas do Brasil, onde foi 

possível perceber a consistência nos resultados obtidos. 

Logo, o Índice Climático da BHAG foi calculado a partir da Equação 16, utiliza 

como dados de entrada os valores originais do Im e Ms. De acordo com a formulação proposta, 

os resultados do IC são expressos em uma escala de valores positivos, variando de zero a cem, 

como forma de facilitar a análise e interpretação dos resultados.  

Após o cálculo do IC procedeu-se sua espacialização para a área da BHAG 

utilizando a técnica de Krigagem Universal (SILVA et al., 2010; YAMAMOTO; LANDIM, 

2013). 
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A partir dos testes realizados propõem-se a definição de cinco classes para o IC, 

que expressa o nível de severidade climática a que uma dada localidade está submetida, 

conforme apresentado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Classificação dos valores do Índice Climático. 

Intervalos Descrição  

80 ≤ IC ≤ 100 Muito alta 

60 ≤ IC < 80 Alta  

40 ≤ IC < 60 Média 

20 ≤ IC < 40 Baixa  

0 ≤ IC < 20 Muito baixa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

3.1.3.6 Erosividade da Chuva (R) 

 

A erosividade da chuva é um índice numérico que expressa a capacidade da chuva, 

esperada para uma dada localidade, de causar erosão em uma área sem proteção vegetal 

(BERTONI E LOMBARDI NETO, 2014). Segundo Guerra (2005), a energia cinética total e a 

intensidade da chuva determina sua erosividade, contudo, nem sempre é possível a obtenção 

desses dados em virtude da escassez de estações meteorológicas ou falhas de registro. Diante 

desse cenário, Bertoni e Lombardi Neto (op. cit.) argumentam que diversos pesquisadores 

buscaram correlacionar o índice de erosão com fatores climáticos de fácil medição, como 

precipitação total de uma dada área.  

Nesse sentido, Lombardi Neto e Moldenhauer (1992) propuseram a obtenção da 

erosividade das chuvas (fator R) a partir da média mensal do índice de erosão (EI) definida com 

base na Equação 17. A erosividade seria, portanto, resultante da soma dos valores de EI. 

 

𝐸𝐼 = 67,355(𝑟2/𝑃)0,85  ( 17 ) 

 

Onde:  

EI = média mensal do índice de erosão, em MJ.mm.ha-1.h-1 

r = precipitação média mensal em milímetros 

P = precipitação média anual em milímetros 
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A adoção da metodologia acima para estimativa da erosividade das chuvas da 

BHAG deu-se em função de sua grande aceitação por parte da comunidade acadêmica 

(RUTHES; TOMAZONI; GOMES, 2016; AQUINO; OLIVEIRA, 2015; BHERING et al., 

2014), bem como pela sua praticidade, visto que demanda apenas os valores médios mensais e 

média anual de precipitação.  

A despeito da base de dados, Passos et al. (2014) calcularam o fator R a partir dos 

dados de precipitação estimados por satélite (TRMM), do período de 1998 a 2013, para 

obtenção da estimativa de perda de solo da bacia do Alto São Francisco. Segundo os autores, 

os dados de precipitação TRMM se mostraram uma alternativa viável aos dados convencionais, 

visto que estes são disponibilizados de forma contínua desde 1998 até o presente.  

 

3.1.3.7 Erodibilidade dos Solos (K) 

 

A erodibilidade refere-se à capacidade de um determinado solo resistir a atuação de 

processos erosivos. Ela está relacionada tanto às propriedades físicas, especialmente textura, 

estrutura, permeabilidade e densidade, quanto às propriedades químicas, biológicas e 

mineralógicas dos solos (CREPANI et al., 2008b; SALOMÃO, 2005).  

Ao longo do tempo, diversas metodologias foram sendo desenvolvidas para 

obtenção por meios indiretos do fator K, conforme destacado por Araújo, Salviano e Holanda 

Neto (2011) e Bertoni e Lombardi Neto (2014). Nesse trabalho, optou-se por utilizar a proposta 

metodológica apresentada por Denardin (1990) (EQUAÇÃO 18), em razão desta requerer como 

parâmetros de entrada os valores percentuais de areia, silte, argila e matéria orgânica, dados 

disponíveis no banco de dados dos solos utilizados neste estudo. 

 

𝑘 = (0,00000748 ∗ 𝑀) + (0,004480 ∗ 𝑃) − (0,0631175 ∗ 𝐷𝑀𝑃) +

(0,01039567 ∗ 𝑅)  
( 18 ) 

 

Onde: 

k = é a erodibilidade dos solos, expresso em t.ha.h/ha.MJ.mm; 

M = (Areia fina + Silte) * ((Areia fina + Silte) + Areia grossa), em porcentagem; 

P = permeabilidade do solo, definida com base na descrição geral do perfil, codificada como: 1 

= Muito Baixa, 2 = Baixa, 3 = Moderada, 4 = Alta e 5 = Muito Alta; 

R = (Areia grossa * (Teor de Matéria Orgânica/100), em porcentagem; 
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DMP = é o diâmetro médio das partículas do solo definido pela Equação 19. Valores de areia, 

silte e argila expressos em porcentagem.  

 

𝐷𝑀𝑃 = ((0,62 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎) + (0,15 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎) + (0,0117 ∗ 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑒) +

(0,00024 ∗ 𝐴𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎))/100  
( 19 ) 

 

A base cartográfica vetorial dos solos, no formato shapefile, foi obtida na página 

eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na escala original de 1:250000 

(IBGE, 2015a). São disponibilizados ainda os arquivos vetoriais de localização dos perfis de 

solo e o banco de dados contendo a descrição dos horizontes dos perfis e composição 

granulométrica, bem como diversos outros parâmetros físico-químicos. Neste trabalho, foram 

utilizados os arquivos correspondentes a folha SC-23 do mapeamento sistemático brasileiro. Os 

arquivos vetoriais e o banco de dados contendo as informações granulométricos dos perfis de 

solo estão disponíveis, respectivamente, nos endereços eletrônicos: 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/recorte_m

ilionesimo/SB23_pedo.zip e 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/pedi_com

p.mdb. 

Após a obtenção da base de dados de solos, realizou-se o recorte para a área da 

BHAG, onde foi possível verificar as classes de solo que ocorrem na bacia. Em seguida, buscou-

se identificar os perfis associados a cada classe de solo identificada na BHAG, para consulta da 

composição granulométrica do horizonte A, utilizado como referência para a definição do fator 

K. Na ausência de perfis associados às classes de solos dentro da área da bacia, tomou-se como 

referência aqueles localizados o mais próximo possível da bacia.  

No intuito de adensar a base de dados e melhorar a estimativa do fator k, a base de 

dados do IBGE foi complementada com as informações dos perfis de solo constantes no 

Levantamento Exploratório-Reconhecimento dos solos do Piauí (JACOMINE, 1986). 

 

3.1.4 Análise de dados: método AHP e lógica fuzzy 

 

No item anterior foram apresentados os procedimentos para a obtenção dos mapas 

temáticos referentes a cada um dos sete parâmetros utilizados na obtenção do Diagnóstico 

Físico-Conservacionista (DFC) da bacia do Alto Gurguéia. Diferentemente da proposta de 

Beltrame (1994), que considera a simples soma dos valores médios dos parâmetros analisados, 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/recorte_milionesimo/SB23_pedo.zip
ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/recorte_milionesimo/SB23_pedo.zip
ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/pedi_comp.mdb
ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/pedi_comp.mdb
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neste trabalho foi adotada uma proposta de análise baseada em álgebra de mapas, tendo como 

resultado final, um produto cartográfico que expressa a distribuição espacial do estado físico-

conservacionista da bacia em estudo.  

A metodologia adotada resulta, portanto, da combinação da proposta de Beltrame 

com a aplicação de técnicas de inferência espacial baseada na lógica fuzzy e no método AHP. 

O uso combinado dessas ferramentas permite uma análise espacializada do DFC da bacia em 

estudo, superando as limitações da proposta de Beltrame apresentados no item 3.1.1.  

Assim, inicialmente definiu-se para cada parâmetro o intervalo de valores que 

contribuiriam para definição da classe “Muito Baixo” do risco de degradação física da bacia. A 

associação de cada parâmetro em relação a esta classe, foi definida com base na função de 

pertinência definida pela Equação 20, representada pela Figura 9, conforme sugerido por 

Câmara et al. (2001) e Meirelles, Moreira e Câmara (2007). 

 

𝜇(𝑥) = {

 1 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 𝑏 

(
1

1 + d(x − b)2
)  𝑠𝑒 𝑥 > 𝑏

 ( 20 ) 

 

Onde μ(x) é grau de pertinência; d é parâmetros que determina a forma da função; b é o valor 

máximo estipulado para a função; e x é o valor referente a medida do parâmetro analisado. 

Obtém-se o valor de d igualando o valor x ao ponto de cruzamento e 𝜇 (𝑥) = 0,5, ou seja, d = 

((1 / 0,5) -1) / (x – b)². 

 

Figura 9 – Função senoidal decrescente (modelo A) e crescente (modelo B). 

 
Fonte: Adaptado de Meirelles, Moreira e Câmara (2007). 
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Para o cálculo da função de pertinência fuzzy diretamente sobre os planos de 

informações referente a cada um dos parâmetros do DFC, a Equação 20 foi implementada na 

calculadora raster do ArcGIS utilizando a função Condicional (Con). A sintaxe foi então 

definida como (EQUAÇÃO 21): 

 

𝐹𝑃(𝑥) = Con(𝑥 <=  𝑏, 1, 1/(1 + (𝑑 ∗  Square(𝑥 − 𝑏)))) ( 21 ) 

 

O DFC da bacia do Alto Gurguéia resultou, portanto, da soma convexa dos planos 

de informação fuzzy (EQUAÇÃO 22). Este método de integração temática leva em 

consideração que alguns parâmetros têm uma importância maior que outros no processo de 

modelagem ambiental. Desse modo, são atribuídos pesos a cada plano de informação cujo 

somatório deve ser igual a 1 (MEIRELLES; MOREIRA; CÂMARA, 2007).  

 

DFC = 
∑ 𝑃𝐼𝑗 . 𝑤𝑖 

∑𝑤𝑖
 ( 22 ) 

 

Sendo que: DFC é Diagnóstico Físico-conservacionista; wi é peso relativo a cada plano de 

informação; e PIj são os planos de informação “fuzzificados” referentes aos parâmetros 

utilizados no estudo: Índice de Cobertura Vegetal (ICV), Índice de Proteção ao Solo (IPS), 

Erosividade da Chuva (R), Erodibilidade (K), Declividade (DEC), Densidade de Drenagem 

(DD), Índice Climático (IC). 

A equação descrita acima considera que cada parâmetro de análise apresenta uma 

contribuição relativa na modelagem ambiental. Neste trabalho, os pesos de cada parâmetro 

foram obtidos por meio do método AHP a partir da construção de matrizes de julgamento para 

se obter os valores de desempenho dos n elementos de um conjunto de dados, com relação a 

um determinado critério, e também para se obter valores de importância dos critérios 

(SALOMON, 2004). 

A construção da matriz de julgamento obedece a uma Escala Fundamental de 

valores da intensidade de importância, apresentada no  

Quadro 9, sendo que o valor a ser atribuído expressa a opinião de especialistas. 

Neste trabalho, os valores de intensidade da importância dos parâmetros do DFC foram 

definidos com base na experiência do autor. 
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Quadro 9 – Escala de valores AHP para comparação pareada. 

Intensidade de 

importância 
Definição Explicação 

1 Importância igual 
Dois fatores contribuem igualmente para o 

objetivo 

3 Importância moderada 
Um elemento é ligeiramente mais 

importante do que o outro 

5 Importância essencial 
Um fator é claramente mais importante do 

que outro 

7 Importância demonstrada  
Um fator é fortemente favorecido e sua 

relevância foi demonstrada na prática 

9 Importância extrema 
A evidência que diferencia os fatores é da 

maior ordem possível 

2,4,6,8 
Valores intermediários 

entre dois julgamentos  

Quando se necessita de comprometimento 

ou coerência entre os julgamentos 

Fonte: Saaty (1994); Meirelles, Moreira e Câmara (2007). 

  

Conforme descrito por Meirelles, Moreira e Câmara (2007), a lógica da comparação 

par a par de n elementos é desenvolvida em uma matriz do tipo A = (aij). Nesta matriz, os 

coeficientes indicam uma estimativa da magnitude dos elementos xi, indicado pelos wi, em 

relação a uma dada propriedade P. Desse modo, uma matriz de razões é formada com os 

coeficientes aij = Wi/Wj. A matriz A é uma matriz recíproca (aji = (1/aij)) e todas as entradas da 

diagonal tem valores igual a 1 (aii = 1) (EQUAÇÃO 23). 

 

𝐴 = [

𝑊1/𝑊1 𝑊1/𝑊2  … 𝑊1/𝑊𝑛
𝑊2/𝑊1 𝑊2/𝑊2  … 𝑊2/𝑊𝑛

⋮
𝑊𝑛/𝑊1 𝑊𝑛/𝑊2  … 𝑊𝑛/𝑊𝑛

]  ( 23 ) 

  

Os valores de importância dos atributos foram obtidos com o autovetor w da matriz 

de julgamentos, conforme a Equação 24, onde λmáx é o autovalor máximo. 

 

𝐴.𝑤 = 𝜆𝑚á𝑥. 𝑤  ( 24 ) 

 

O cálculo dos autovetores w foi realizado por meio da Média Geométrica de cada 

linha da matriz. Feito isso, normalizou-se os autovetores para se obter o grau de importância de 

cada atributo da matriz. O cálculo de λmáx é realizado por meio da soma do produto dos 

autovetores pelos autovalores da matriz (OLIVEIRA; BELDERRAIN, 2008). 

A verificação da coerência dos julgamentos foi feita por meio da Razão de 

Coerência (CR) que considera o afastamento entre λmáx e n, definido pela Equação 25, e 
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considera também um erro aleatório associado à ordem da matriz de julgamentos, RI (Random 

Consistency Index), apresentado no Quadro 10 (SALOMON, 2004; OLIVEIRA; 

BELDERRAIN, 2008). 

 

𝑅𝐶 =  (𝜆_𝑚á𝑥 − 𝑛)/(𝑛 − 1)𝑅𝐼 ( 25 ) 

 

Onde, λmáx é o autovalor máximo da matriz; n é o número de ordem da matriz e RI é o Índice 

de Coerência Aleatória. 

 
Quadro 10 – Índice de Coerência Aleatória (RI). 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (1994).  

 

A matriz de julgamento, bem como os cálculos necessários à obtenção dos pesos de 

cada parâmetro do DFC foram implementados em planilha eletrônica com uso do Excel® 2016. 

A Tabela 3 apresenta a matriz de julgamento onde são identificados os valores de intensidade 

da importância dos parâmetros do DFC e o peso de cada parâmetro obtido pelo método AHP.  

 

Tabela 3 – Matriz de julgamento dos parâmetros do DFC da BHAG e pesos resultantes.  

 ICV CA DEC R K DD IC Peso 

ICV 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0 0,197 

CA 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 9,0 9,0 0,247 

DEC 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 7,0 0,187 

R 0,5 0,3 1,0 1,0 3,0 5,0 2,0 0,142 

K 1,0 1,0 1,0 0,3 1,0 7,0 5,0 0,160 

DD 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 1,0 1,0 0,031 

IC 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 1,0 1,0 0,036 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

3.1.5 Diagnóstico Socioeconômico  

 

O diagnóstico socioeconômico visa auxiliar na compreensão das mudanças sociais 

e econômicas pelas quais os municípios que compõem a BHAG passaram ao longo do tempo, 

além de subsidiar o estabelecimento de diretrizes norteadoras do processo de ocupação e uso 

futuro dos recursos naturais.  

No entanto, a realização de um diagnóstico socioeconômico a nível de bacia 

enfrenta o problema da incompatibilidade de seus limites territoriais, definidos a partir de 
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fatores topográficos, com os limites das unidades político-administrativas (municípios, 

distritos, setores censitários) utilizadas pelos órgãos oficiais de levantamento de dados 

estatísticos, a exemplo do IBGE, conforme discutido por Teixeira et al. (2016). 

Segundo os autores, as estatísticas relacionadas aos aspectos socioeconômicos 

(produção agrícola, pecuária, extrativismo, saneamento etc.) são geralmente divulgadas a nível 

de município, assim, como os municípios podem estar total ou parcialmente inseridos numa 

bacia, tais dados devem ser avaliados com o objetivo de minimizar as inconsistências e 

assegurar a relevância das informações para a elaboração do diagnóstico de uma dada bacia. 

Considerando que a BHAG abrange área de sete municípios do sul do estado do 

Piauí, a definição de quais deles contribuiriam para a elaboração do diagnóstico socioambiental 

foi definido com base na proposta metodológica adaptada de Teixeira et al. (2016). Logo, 

definiu-se três critérios que são apresentados a seguir:  

• Critério 1 – Percentual de inserção da área do município na bacia: 

municípios com menos de 5% de sua área inserida na bacia devem ser 

excluídos, ao passo que devem ser mantidos os municípios com mais de 

70% de inserção na bacia; os demais situados na faixa de 5% a 70% de 

inserção devem ser analisados com base nos demais critérios; 

• Critério 2 – Localização da sede municipal: municípios cuja sede localiza-

se dentro ou nas proximidades externas dos limites da bacia devem ser 

considerados, do contrário devem ser descartados. 

• Critério 3 – Localização de distritos industriais, polos econômicos ou 

atividades de interesse específico: municípios que não atendam aos critérios 

1 e 2, mas que apresentam atividades econômicas expressivas ou de 

interesse específico para a pesquisa, dentro ou nas proximidades externas 

dos limites da bacia devem ser mantidos, do contrário, devem ser excluídos 

da análise socioeconômica. 

 

Logo, considerando os critérios supracitados, apenas quatro dos oito municípios 

que integram a BHAG foram considerados para fins de caracterização socioeconômica. 

Corrente e Bom Jesus foram excluídos por possuírem menos de 5% de suas áreas inseridas na 

bacia, conforme apresentado na Tabela 4. Outro município excluído foi Riacho Frio que apesar 

de possuir 13,8% de sua área inserida na bacia não há, nesta área, qualquer uso econômico que 

justifique sua inclusão. Outro fator de exclusão foi a distância da sede municipal em relação a 

área da bacia. 
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Tabela 4 – Municípios com seus respectivos valores de área total e área de inserção na BHAG.  

Municípios 
Área total 

(km²) 

Área inserida na BHAG 

km² % 

Bom Jesus 5.465,44 238,62 4,4 

Corrente 3.046,05 134,75 4,4 

Gilbués 3.492,34 747,42 21,4 

Formosa do Rio Preto (Bahia) 15.892,41 48,4 0,3 

Monte Alegre do Piauí 2.416,04 2.201,75 91,1 

Redenção do Gurguéia 2.466,31 238,83 9,7 

Riacho Frio 2.220,36 306,22 13,8 

São Gonçalo do Gurguéia 1.384,24 875,89 63,3 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A inserção de 48,4 km² do município de Formosa do Rio Preto (Bahia) na BHAG 

deve-se ao método de delimitação da bacia que considera a drenagem extraída automaticamente 

a partir de um MDE, conforme descrito em Morais e Sales (2016), que difere do método e 

escala cartográfica adotados pelo IBGE na definição dos limites político-administrativos. 

Diante de sua baixa expressividade espacial, este município foi excluído da análise 

socioeconômica.  

Diante do exposto, apenas os municípios Gilbués, Monte Alegre do Piauí, 

Redenção do Gurguéia e São Gonçalo do Gurguéia foram considerados na elaboração do 

diagnóstico socioeconômico da bacia. A seguir são apresentados os parâmetros selecionados 

para compor este estudo agrupados por categorias de análise, a saber: 

• Dinâmica populacional: densidade demográfica, taxa de urbanização; 

• Habitação: número e situação dos domicílios; 

• Saneamento: esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo; 

• Economia: atividade econômica e produtividade por setor econômico 

(extrativismo, agricultura e pecuária). 

 

O processo de análise desses parâmetros foi realizado com base na estatística 

descritiva dos dados, em que se observou a correlação entre variáveis, bem com a existência de 

tendência. A apresentação dos resultados foi realizada por meio de gráficos e tabelas.  

Como forma de avaliar o impacto que a agropecuária produz no Produto Interno 

Bruto (PIB) dos municípios foi utilizado o parâmetro Valor Adicionado Bruto (VAB), 

conforme proposta apresentada por Teixeira et al. (2016).  
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3.1.6 Zoneamento Ambiental 

 

A elaboração do zoneamento ambiental da BHAG tem como finalidade demonstrar 

a eficiência da metodologia proposta neste trabalho para a execução do planejamento ambiental 

de bacias hidrográficas. Deste modo, a proposta de zoneamento ambiental da BHAG foi 

realizada com base no Diagnóstico Físico-Conservacionista associado a análise 

socioeconômica descrita nos itens anteriores. Nessa etapa, não foi adotado um método rígido 

na definição das unidades de planejamento, visto que a realização de um planejamento 

ambiental deve considerar além das potencialidades e limitações das terras, os anseios da 

sociedade, o panorama da legislação ambiental vigente bem como a postura ambientalista do 

pesquisador, variáveis difíceis de serem quantificadas, conforme destacado por Botelho (2005). 

Assim, procedeu-se inicialmente o fatiamento do mapa de risco de degradação 

física da bacia em cinco classes com base no método Quebras Naturais de classificação dos 

dados. A partir do mapa classificado, procedeu-se a vetorização manual das zonas, sempre em 

observância às classes de uso e cobertura das terras da bacia. As informações socioeconômicas 

levantadas na fase de diagnóstico foram utilizadas para caracterizar os usos atuais e indicação 

das propostos de uso. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Delimitação e caracterização da área de estudo 

 

O rio Gurguéia, principal rio da região sul do Piauí, nasce nas escarpas da Chapada 

das Mangabeiras, no Município de São Gonçalo do Gurguéia, e flui na direção nordeste até o 

município de Redenção do Gurguéia, onde conflui com o rio Paraim, seu maior tributário, e 

segue na direção norte-nordeste até sua desembocadura no rio Parnaíba, na divisa dos 

municípios de Floriano e Jerumenha. As nascentes do rio Gurguéia estão localizadas dentro do 

Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, uma área de proteção integral criado em 2002, 

que abrange munícipios dos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins.  

O trecho aqui denominado Alto Gurguéia refere-se ao seguimento de 203 km do rio 

Gurguéia, compreendido entre suas nascentes e a confluência com o rio Paraim. Assim sendo, 

a Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia localiza-se entre as coordenadas 9º15’ e 10º25’ de 

latitudes sul e 44º30’ e 45º40’ de longitude oeste. Ocupando uma área de aproximadamente 

4.791 km², está bacia abrange áreas de sete municípios no estado do Piauí, e uma pequena parte 

do norte do município de Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia (FIGURA 10).  

Do ponto de vista de ocupação, a BHAG é tipicamente rural visto que apenas três 

sedes municipais estão parcial ou totalmente inseridas na bacia: Gilbués, São Gonçalo do 

Gurguéia e Monte Alegre do Piauí, esta última com uma taxa de urbanização de apenas 28,8%, 

conforme demonstrada na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – População residente, por situação do domicílio, dos municípios integrantes da BHAG e área 

pertencente a bacia ocupada por cada município. 

Município 

População 

Total Urbana Rural 
Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

Bom Jesus 22.629 17.623 5.006 77,88 22,12 

Redenção do Gurguéia 8.400 5.335 3.065 63,51 36,49 

Corrente 25.407 15.693 9.714 61,77 38,23 

Gilbués 10.402 5.991 4.411 57,59 42,41 

Monte Alegre do Piauí 10.345 2.981 7.364 28,82 71,18 

Riacho Frio 4.241 2.222 2.019 52,39 47,61 

São Gonçalo do Gurguéia 2.825 1.219 1.606 43,15 56,85 

Fonte: IBGE (2011).  
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Figura 10 – Localização da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A BHAG apresenta diversos problemas ambientais típicos de bacias que sofrem 

com a ocupação desordenada como o desmatamento, erosão e, consequentemente, perda de 

solos produtivos e assoreamento dos corpos hídricos. No entanto, a expressão espacial das áreas 

erodidas dentro da bacia aponta para causas que estão além da supressão da vegetação. Trata-

se de uma região ambientalmente frágil que exibe associações de solos com forte predisposição 

à erosão que associadas às características de chuva e declividade apresenta grandes extensões 

de áreas sob domínio de processos erosivos. 

Diante desses fatos que afeta a qualidade ambiental da bacia do rio Gurguéia como 

um todo, e não só seu curso superior, ações importantes têm sido tomadas como a criação do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Gurguéia em 22 de março de 2014, na ânsia de que uma 

gestão participativa com os atores sociais envolvidos possa garantir a sustentabilidade da bacia. 

Devido seu pouco tempo de atuação, até a presente data (junho de 2018) as ações 

do Comitê têm se restringido a atividades de planejamento institucional, não tendo sido 

executada nenhuma ação efetiva. No entanto, este cenário tende a mudar em virtude da recente 

inserção do estado do Piauí no Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (PROCOMITÊS), fato que garante aporte financeiro para a implantação efetiva 

do comitê e desenvolvimento de ações que vão desde a capacitação de seus membros até a 

implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos e avaliação das ações 

desenvolvidas (ANA, 2018).  

 

4.1.1 Caracterização geoambiental 

 

A geologia da BHAG é exclusivamente sedimentar e verifica-se, na porção centro-

norte, a ocorrência de rochas correspondentes as formações Poti, Piauí, Longá, além de 

depósitos aluvionares, constituintes da bacia sedimentar do Parnaíba. Na porção sul, ocorre 

arenitos, siltitos e conglomerados associados às formações Urucuia e Areado, unidades 

litoestratigráficas pertencentes a porção setentrional da bacia sedimentar do São Francisco 

(FIGURA 11). A seguir são apresentadas as principais características das unidades geológicas 

encontradas na região, conforme descrito por Lima e Bradão (2010): 

a) o Grupo Canindé é representado na BHAG pelas formações Longá e Poti. 

– A Formação Longá estende-se por uma estreita faixa próximo a confluência 

do rio Gurguéia com o Paraim, cobrindo uma área de 94 km² da bacia (2% da 

área total). É constituída por folhelhos cinza-escuros intercalados por siltitos  
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Figura 11 – Mapa geológico da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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cinza, micáceos, laminados datados do período Devoniano. Ambiente de 

deposição: nerítico plataformal, sob condições de baixa energia deposicional.  

– A Formação Poti estende-se por cerca de 2.068 km² (43% da área da bacia). 

É formada por arenitos finos-médios, subangulosos e argilosos e siltitos cinza, 

micáceos, por vezes carbonosos, datados do Carbonífero Inferior. Ambiente de 

deposição: deltaico e planície de maré. 

b) o Grupo Balsas é representado na região pelas formações Pedra de Fogo e Piauí.  

– A Formação Piauí, datada do Carbonífero Superior, ocorre no centro-norte da 

bacia cobrindo uma área de 1.253 km², o correspondente a 26% da área total, e 

é constituída, na sua porção superior, por folhelhos e argilitos de cor 

avermelhada. Na sua porção inferior, ocorrem arenitos finos a médios, 

homogêneos, pouco argilosos e de cor róseo-avermelhada. Ambiente de 

deposição: continental fluvial e litorâneo com intercalações marinhas.  

– A Formação Pedra de Fogo restringe-se a uma estreita faixa ao norte da bacia 

(47 km², aproximadamente 1% da área total). Datado do Permiano, é 

representada por arenitos inferiores eólicos e arenitos superiores litorâneos, 

podendo ainda, apresentar folhelhos e arenitos depositados em planície de maré.  

c) ao longo da planície fluvial do Alto Gurguéia encontram-se sedimentos 

cenozóicos, representados por material inconsolidados e de espessura variável, 

compostos por cascalhos, areias e argilas, cobrindo cerca de 127 km², o 

equivalente a 3% da área da bacia.  

d) na porção sul da BHAG ocorrem, sobreposta à bacia sedimentar do Parnaíba, 

arenitos eólicos e conglomerados pertencentes a Formação Urucuia, que se 

estende por 859 km² (18 % da área total), e os siltitos vermelhos e arenitos finos 

da Formação Areado, que afloram por cerca de 343 km² (7% da área total), 

ambas pertencentes a bacia sedimentar do São Francisco. 

A BHAG apresenta elevações que varia de 273m, na zona de confluência dos rios 

Gurguéia e Parai, até 826m no topo dos planaltos ao sul da bacia. As variações altimétricas da 

bacia é representada por meio da carta hipsométrica elaborada com uso do MDE (Figura 12).  

Tomando por base o mapeamento geomorfológico do Piauí apresentado por 

Ferreira e Dantas (2010), é possível identificar na BHAG a ocorrência de seguintes unidades 

de relevo: Superfícies Aplainadas Degradadas, Planaltos e Baixos Platôs, Chapadas e Platôs, 

Escarpas Serranas e Planícies Fluviais (Figura 13). 
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Figura 12 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 13 – Unidades de relevo da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As características dessas unidades, conforme destacado por Ferreira e Dantas 

(2010), são apresentadas a seguir: 

- Superfície Aplainadas Degradadas: são áreas situadas abaixo dos 500 metros de 

altitude que se estendem por toda a área de ocorrências das Formações Poti, Piauí, Areado e 

Urucuia, representando cerca de 74,2% da área da bacia. Nessas áreas, a morfogênese acentuada 

resulta na ocorrência de processo erosivos intensos. Os solos são em geral pouco espessos e 

podem ser divididos em dois grupos: os que apresentam moderada a boa fertilidade natural 

(Luvissolos Crômicos, Argissolos Vermelhos eutróficos e Argissolos Vermelho-Amarelos 

eutróficos); e os solos de baixa fertilidade natural (Latossolos Amarelos distróficos, Neossolos 

Quartzarênicos e Argissolos Vermelho-Amarelos distróficos). 

- Planaltos e Baixo Platôs: ocorrem em uma pequena área (14,6% da área da bacia) 

situada no extremo norte da bacia e fazem parte dos planaltos do sudoeste piauiense em que 

ocorre larga produção de grãos no estado do Piauí. Encontram-se numa altitude inferior a 700 

metros e apresentam solos do tipo Latossolos Amarelos distróficos, Neossolos Quartzarênicos 

e Argissolos Vermelho-Amarelos distróficos, sobre os quais desenvolvem-se vegetação típica 

de Cerrado. 

- Chapadas e Platôs: corresponde a uma extensão da Chapada das Mangabeiras 

situada no sul da bacia (7,8% de sua área), como altitudes acima dos 700 metros. Devido seu 

relevo plano, essas áreas são comumente utilizadas para a desenvolvimento de agricultura 

mecanizada, com exceção das áreas integrantes do Parque Nacional das Nascentes do Rio 

Parnaíba. No topo dessas estruturas predominam os Latossolos Amarelos distróficos associados 

a uma vegetação do tipo Cerrado.  

- Escarpas Serranas: representam vertentes bastante íngremes e dissecadas por uma 

rede de canais que confere um aspecto festonado à escarpa, devido ao recuo erosivo diferencial. 

Essas escarpas estão orientadas para norte, em direção à Depressão Sertaneja no estado do Piauí. 

Nessas áreas predominam solos do tipo Neossolos Litólicos. 

- Planícies Fluviais: correspondem as áreas planas situadas às margens do rio 

Gurguéia, onde predominam os Neossolos Flúvicos. São, portanto, áreas com boa fertilidade 

natural, comumente utilizada para prática de agricultura de pequena escala ou de subsistência. 

De modo geral, a BHAG apresenta relevo plano a suave ondulado, com exceção das áreas de 

ocorrências das escarpas erodidas das chapadas e morros testemunhos. 

A BHAG localiza-se na zona de transição entre o Cerrado e Caatinga o que 

possibilita a ocorrência de espécies vegetais típicas desses biomas. O clima é do tipo subúmido 

seco, com período chuvoso entre os meses de dezembro a abril, mesotérmico, com pequena 
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amplitude térmica anual. A precipitação média anual é da ordem de 1000 a 1200 mm, e a 

temperatura média anual de 24 a 26°C (ANDRADE JUNIOR et al., 2004). 

A bacia apresenta um padrão de drenagem dentrítica, típica de regiões de geologia 

homogênea sem qualquer controle estrutural. Os cursos d’água apresentam predominantemente 

caráter intermitente, contudo, o rio Gurguéia ainda é considerado perene apesar da baixa vazão 

no período de estiagem que associado ao assoreamento tem sido responsável pela interrupção 

do fluxo em algumas localidades, sobretudo no baixo curso onde a declividade do canal é menos 

acentuada, conforme pode ser observado no perfil longitudinal do rio apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Perfil longitudinal do alto curso do rio Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

As nascentes do rio Gurguéia estão a aproximadamente 700 metros de altitude, 

deste ponto, transcorrido 203 km, conflui com o rio Paraím a 292 metros de altitude. O perfil 

longitudinal apresentado na figura acima, demonsta ser convexo com declividade maior do 

seguimento superior, em que predomina os processos erosivos que resultam no entalhe do canal 

fluvial. A partir do médio curso há uma diminuição progressiva da declividade de modo que 

em sua desembocadura há prodominância de processos deposicionais que culminam no 

assoreamento do leito, conforme demonstrado na Figura 15. 

As carecterísticas da drenagem associada a forma alongada da BHAG se reflete na 

baixa predisposição a produção de picos de cheia em condições normais de precipitação. O 

Coeficiente de Compacidade (kc) calculado para a bacia foi de 2,43. Segundo Queiroz (2010), 

valor do kc próximo a 1 (um) indica que a bacia apresenta forma circular, com tendências a 

ocorrências de enchentes. Nos casos em que a bacia apresenta forma alongada, conforme 
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verificada na BHAG, os tributários atingem o canal principal em vários pontos ao longo de sua 

extenção, evitando picos e cheias e, consequentemente, a ocorrência de enchentes e inundações.  

 

Figura 15 – Depósitos de sedimento nas margens do rio Gurgueia nas proximidades de sua desembocadura com 

o rio Paraim, em agosto de 2017.  

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

 

4.1.2 Caracterização Socioeconômica 

 

As regiões sul e sudoeste do estado do Piauí são marcadas pela existência de 

grandes vazios demográficos. Tais características refletem o processo histórico de ocupação do 

território piauiense ocorrido durante o período colonial, mais precisamente na segunda metade 

do século XVII, que caracterizou-se pela instalação de grandes fazendas destinadas à criação e 

comercialização de gado bovino e cavalares (ALVES, 2003). Rufo e Sobrinho (2015) 

argumentam que a irregularidade das ocupações e o alto grau de concentração de terras naquele 

período dificultaram o estabelecimento de centros urbanos, o que implicou numa urbanização 

tardia quando comparada as demais regiões do país. Como reflexo desse processo histórico de 

ocupação, tem-se a grande extensão territorial que marcam os municípios do sul do estado. 

Os municípios que integram a BHAG apresentam grandes extensões territoriais. 

Porém, como os limites administrativos dos municípios não são correspondentes aos limites 

físicos da bacia, adotou-se o procedimento descrito no item 3.1.5 o para seleção daqueles que 

comporiam a caracterização socioeconômica. Diante disso, Corrente, Bom Jesus e Riacho Frio, 

no estado do Piauí, e Formosa do Rio Preto (Bahia) foram excluídos por não atenderem os 
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requisitos metodológicos. As áreas dos demais municípios inseridos na BHAG (Gilbués, Monte 

Alegre do Piauí, Redenção do Gurguéia e São Gonçalo do Gurguéia) representam 84,8% de sua 

área total que é de 4.791 km². 

Além da grande extensão territorial os municípios da BHAG possuem baixa 

densidade demográfica, em comparação com 12,4 hab/km² apresentado pelo Piauí no ano de 

2010, conforme descrito na Tabela 6. Monte Alegre do Piauí registrou naquele ano 4,28 

hab/km², a maior densidade demográfica da bacia, contra os 2,04 hab/km² registado em São 

Gonçalo do Gurguéia.  

 

Tabela 6 – Densidade demográfica dos municípios integrantes da BHAG para o ano de 2010. 

Município População 
Área 

(km²)  

Densidade demográfica 

(hab/km²) 

Gilbués 10.402 3.494,9 2,98 

Monte Alegre do Piauí 10.345 2.417,9 4,28 

Redenção do Gurguéia 8.400 2.468,0 3,40 

São Gonçalo do Gurguéia 2.825 1.385,3 2,04 
Fonte: IBGE (2011). 

 

Rodrigues et al. (2008) argumentam que na região sul do Piauí a densidade 

demográfica é variável em função do recorte socioambiental adotado e reflete o processo 

histórico de uso do solo. Em suma, no domínio das “terras baixas”, correspondentes às áreas da 

planície fluvial, verifica-se um maior adensamento populacional, decorrente do processo de 

ocupação dessas áreas para o desenvolvimento da agricultura familiar, enquanto que as “terras 

altas” dos planaltos e chapadas eram destinadas a pecuária extensiva e extrativismo. Hoje, essas 

mesmas áreas vêm sendo ocupada por agroindústrias, o que, segundo os autores, contribui para 

manter os baixos índices de densidade demográfica e acentuar o processo de segregação 

espacial. 

Apesar da tendência atual de urbanização do Piauí que em 2010 registrou uma taxa 

de 65,8% (IBGE, 2011), vários municípios da região sul do estado ainda são essencialmente 

rurais. Dos municípios que integram a BHAG, Monte Alegre do Piauí foi o que apresentou a 

menor taxa de urbanização, apenas 29% em 2010, 3% mais que no ano 2000. No outro extremo, 

localiza-se o município de Redenção do Gurguéia que apresentou uma taxa de urbanização de 

64% em 2010. Nos demais, verifica-se um equilíbrio entre as duas situações de domicílio para 

aquele ano, conforme descrito na Tabela 7. Isso reforça a tese de que a BHAG é eminentemente 

rural, haja vista que apenas as cidades de Monte Alegre do Piauí e São Gonçalo do Gurguéia 

estão integralmente inseridas na bacia. 
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Os municípios integrantes da BHAG apresentam necessidades básicas de 

infraestrutura e saneamento, como distribuição regular de água, rede de esgoto, além de coleta 

e disposição adequada de resíduos sólidos.  

 

Tabela 7 – População residente por situação do domicílio em 2000 e 2010, dos municípios integrantes da BHAG. 

Município 
2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Gilbués 10.229 44% 56% 10.402 58% 42% 

Monte Alegre do Piauí 10.230 26% 74% 10.345 29% 71% 

Redenção do Gurguéia 7.781 60% 40% 8.400 64% 36% 

São Gonçalo do Gurguéia 2.322 38% 62% 2.825 43% 57% 
Fonte: IBGE (2011).  

 

Dados referentes ao abastecimento doméstico levantados pelo Censo Demográfico 

indicam que, no ano de 2010, Redenção do Gurguéia era o município com maior número de 

domicílios atendidos por rede geral de distribuição de água, 80,9% do total (TABELA 8). 

Situação bem diferente da vivenciada em Gilbués, em que a cobertura da rede atendia apenas 

39,3% dos domicílios, outros 42,3% eram abastecidos por poços ou nascente. Este fato 

demonstra que a taxa de urbanização de 14% observada entre os anos 2000 e 2010 não foi 

acompanhada de melhorias em infraestrutura de abastecimento.  

 

Tabela 8 – Número de domicílios particulares permanente distribuído segundo forma de abastecimento. 

Município 

Rede geral de 

distribuição 

Poço ou nascente 

na propriedade 
Outra 

Total % Total % Total % 

Gilbués 1002 39,3 1078 42,3 471 18,4 

Monte Alegre do Piauí 1599 65,8 561 23,1 269 11,1 

Redenção do Gurguéia 1657 80,9 140 6,8 251 12,3 

São Gonçalo do Gurguéia 242 58,8 144 20,0 153 21,2 
Fonte: IBGE (2011). 

 

Já o município São Gonçalo do Gurguéia destaca-se por apresentar 21,2% de seus 

domicílios atendidos por outras fontes de abastecimento, isso se deve ao fato das principais 

aglomerações populacionais se situarem às margens do rio Gurguéia, valendo-se, portanto, da 

captação direta da água do rio. O mesmo ocorre com os demais municípios, porém com menor 

representatividade, dada a proporcionalidade com o número total de domicílios.  

Outro aspecto de relevante interesse na compreensão da dinâmica socioeconômica 

é a condição sanitária, pois a disposição inadequada de resíduos pode provocar a deterioração 

da qualidade do solo e recursos hídricos resultando em restrição de uso, notadamente nas 
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proximidades dos aglomerados populacionais. Assim, de acordo com os dados do Censo 

Demográfico de 2010, aproximadamente, a metade dos domicílios particulares permanentes de 

Monte Alegre do Piauí e São Gonçalo do Gurguéia não possuíam banheiro ou sanitário. Já os 

que possuíam banheiro ou sanitário não dispunham de sistema de esgotamento para captação 

dos resíduos o que aumenta o risco de contaminação do solo e água. Apenas em um pequeno 

número de domicílios os dejetos eram destinados a fossas sépticas, visto que a existência de 

rede de esgoto ou pluvial nestes municípios é desprezível (TABELA 9).  

 

Tabela 9 – Domicílios particulares permanente distribuído segundo a posse de banheiro ou sanitário.  

Município 
Total de 

domicílios 

Tinham banheiro ou sanitário Não tinham 

banheiro 

ou sanitário 

(%) 

Ligado à rede geral 

de esgoto/pluvial 

(%) 

Fossa 

séptica  

(%) 

Outro 

(%) 

Gilbués  2.551 0,1 3,3 60,2 36,4 

Monte Alegre do Piauí 2.429 0,2 2,0 47,8 50,0 

Redenção do Gurguéia 2.048 0,05 40,0 31,45 28,5 

São Gonçalo do Gurguéia 721 0,14 0,97 50,07 48,8 
Fonte: IBGE (2011). 

 

Em 2010, os domicílios que não possuíam banheiro ou sanitário em Gilbués 

representavam 36,4% do total. Dentre aqueles que acusam a posse, 60,21% conduziam os 

dejetos para outros sistemas de coleta, de modo geral, galerias a céu aberto, e apenas 3,3% 

tinham como destino fossas sépticas. Neste quesito Redenção do Gurguéia se destaca entre os 

demais municípios por apresentar proporcionalmente o menor número de domicílios que não 

dispunham de banheiro ou sanitário (28,5% do total) e, dentre aqueles que possuíam tais 

estruturas, 31,45% dos dejetos eram destinados a fossas sépticas. 

Associado ao problema de falta de esgotamento sanitário, os municípios enfrentam 

ainda os problemas decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos. Os dados da 

Tabela 10 demonstram que a grande maioria de seus domicílios não contavam com serviços de 

coleta e disposição adequada de resíduos sólidos em 2010. A situação mais crítica foi observada 

no município de Monte Alegre do Piauí, onde apenas 26,4% dos domicílios eram atendidos por 

serviços de coleta de lixo.  

Em suma, os municípios que integram a BHAG carecem de melhorias na 

infraestrutura de saneamento ambiental, sob pena de terem o ambiente fortemente afetado pela 

disposição irregular de resíduos sólidos e líquidos, bem como pelo uso indiscriminado dos 

recursos hídricos.  
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Tabela 10 – Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes dos municípios da BHAG. 

Município 
Total de 

domicílios 

Coletado por 

serviço de 

limpeza (%) 

Coletado em 

caçamba de serviço 

de limpeza (%) 

Outro  

Destino 

(%) 

Gilbués 2.551 13,8 28,1 58,1 

Monte Alegre do Piauí 2.429 5,0 21,4 73,6 

Redenção do Gurguéia 2.048 37,2 0,2 62,5 

São Gonçalo do Gurguéia 721 42,7  57,3 
Fonte: IBGE (2011). 

 

4.1.2.1 Dinâmica Econômica (Extrativismo, Agricultura e Pecuária)  

 

Neste tópico, são apresentadas e discutidas as principais atividades econômicas 

desenvolvidas na BHAG, por meio da análise dos dados históricos de produção, no intuito de 

identificar tendências de desenvolvimento e, consequentemente, os impactos ambientais 

associados, especialmente no tocante à ampliação de ocupação, demanda hídrica e perda de 

solos produtivos. 

Diante da impossibilidade de restringir a apresentação dos dados apenas a área da 

bacia, os dados de produção de cada município foram somados de modo a apresentar um 

panorama do extrativismo e produção agropecuária da região. 

O extrativismo representa uma das formas mais tradicionais de uso dos recursos 

naturais. No caso da vegetação, os produtos do extrativismo que ocorrem na BHAG são: carvão, 

lenha e madeira (IBGE, 2018). A Figura 16 apresenta o histórico de produção destes produtos 

onde se observa que a extração de lenha se manteve elevada com pequenas oscilações ao longo 

do período, conforme explicitado pelo coeficiente de variação de 9% (TABELA 11).  

 

Figura 16 – Histórico de produção da extração vegetal, por tipo de produto extrativo, dos municípios da BHAG.  

 
Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (IBGE, 2018). 
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Tabela 11 – Sinopse estatística dos dados históricos (1995 a 2015) dos produtos derivados de extrativismo 

vegetal dos municípios da BHAG. 

 

Média do Piauí 

BHAG 

Produto Média S CV 

Percentual de 

participação na produção 

estadual 

Carvão (t) 147.89 3.467 4.900 141% 2,3% 

Lenha (m³) 1.211.891 55.268 5.142 9% 4,6% 

Madeira (m³) 1.431.196 4.898 3.330 68% 0,3% 
Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (IBGE, 2018). S= Desvio Padrão, CV= Coeficiente de 

Variação. 

 

Com valor médio de produção de 55.268 m³ a extração de lenha na bacia representa 

4,6% do total extraída no estado do Piauí (1.211.891m³), valor relativamente alto dado as 

diferenças de área. 

A extração de madeira apresentou um comportamento bastante peculiar, a produção 

média no período de 1990 a 1995, que era de 19.233 m³ caiu para 4.189 m³ no período seguinte 

(1996 a 2015), com pouquíssimas variações em torno da média. 

No rol dos produtos do extrativismo vegetal, o destaque é para o carvão que 

apresentou baixo nível de produção até o ano de 2006. No ano seguinte a produção saiu de 8 

para 7.036 toneladas, já em 2013 atingiu a maior marca da série histórica, 14.525 toneladas. 

Uma possível causa desse aumento é o aproveitamento da vegetação suprimida para dar lugar 

a ampliação das lavouras. Uma análise comparativa demonstrou haver forte correlação entre a 

produção de carvão e o aumento das áreas destinadas as lavouras de milho (r=0,79), soja 

(r=0,81) e feijão (0,82). Já para as lavouras de mandioca e arroz a correlação foi fraca (0,49) e 

inexistente (r=0,08), respectivamente. Considerando apenas o período de 2006 a 2015, a 

produção de carvão nos municípios da BHAG representou 6,1% da produção total do estado.  

O desmatamento, seja ele resultante do extrativismo vegetal ou decorrente da 

necessidade de ampliação das áreas de lavoura, tem forte impacto sobre a qualidade ambiental 

da BHAG, pois favorece o desencadeamento de processos erosivos, resultando na perda de 

solos produtivos e no assoreamento dos corpos hídricos. 

Os municípios da BHAG fazem parte de um grupo que tem como principais 

atividades produtivas a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva, no entanto, este 

cenário tem passado por modificações importantes ao longo dos anos com a introdução das 

lavouras comerciais. Não se trata, contudo, de uma mudança integral no modo de uso da terra 

onde as áreas tradicionalmente destinadas à agricultura familiar dão lugar à agricultura 

comercial, visto que essa se desenvolve predominantemente nas áreas de planalto e chapadas 

que apresentam condições edáficas e topográficas que favorece a produção em larga escala, 



87 

enquanto que a agricultura familiar é desenvolvida, sobretudo, no fundo do vale ao longo das 

extensas áreas das planícies fluviais. 

Já para a pecuária tradicional, extensiva, o processo de expansão agrícola nos 

cerrados tem tido um caráter mais substitutivo. Isto porque, tradicionalmente, a vegetação das 

chapadas (“os gerais”, na tradição local) foi, e ainda é utilizada, como pasto natural para os 

rebanhos. Assim, a apropriação dessas áreas pelo capital agroindustrial tem restringido tal 

prática (RODRIGUES et al., 2008). 

De acordo com os dados de produção agrícola municipal, disponível por meio do 

Sistema IBGE de Recuperação de Dados (SIDRA) (IBGE, 2018), os produtos agrícolas de 

maior destaque oriundos de culturas temporária são: o arroz, feijão, mandioca, milho e soja. 

Enquanto que entre as culturas permanentes destacam-se apenas a banana e a castanha de caju.  

O histórico de produção de arroz ao longo dos últimos 21 anos (1995 a 2015) 

apresentado na Figura 17, revela que a produção total oscilou bastante durante o período 

observado, enquanto que a área colhida manteve um comportamento mais homogêneo sem 

qualquer tendência de crescimento.  

 

Figura 17 – Série histórica da produção das lavouras de arroz nos municípios da BHAG.  

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018).  

 

O coeficiente de correlação de 0,78 calculado entre a área colhida e quantidade 

produzida é indicativo de que a produção variou não exclusivamente em função da área colhida, 

indicando a interferência de fatores externos na produtividade das lavouras de arroz, 

possivelmente fatores climáticos ou mudanças nas técnicas de produção.  

Comparativamente, a área média anual de colheita e produção média anual dos 

municípios da BHAG representa 3,9% e 5,2%, das lavouras de arroz do estado do Piauí, 

respectivamente. No período observado, o rendimento médio das lavouras de arroz do estado 
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(1.228 kg/ha) esteve a baixo do rendimento médio das lavouras dos municípios da bacia (1.626 

kg/ha). 

A pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) conduzida pelo IBGE não tipifica 

o modo de produção do arroz, porém sabe-se que na região predomina o cultivo de arroz 

sequeiro. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, disponível no SIDRA, a produção 

de arroz sequeiro dos municípios da BHAG foi de 8.993 toneladas, o correspondente a 98% da 

produção (IBGE, 2018). 

O feijão apresentou, ao longo do recorte temporal, grandes oscilações dos 

parâmetros analisados. Contudo, observa-se uma forte correlação entre as variações de área 

colhida e produção (r = 0,93) e mesma tendência de crescimento, apesar da forte queda de 

produção em 2015. O rendimento médio da produção seguiu a mesma flutuação e tendência 

observada nos demais parâmetros (FIGURA 18). 

 

Figura 18 – Série histórica da produção das lavouras de feijão nos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018).  

 

A produção de feijão na BHAG apresentou apenas 2,2% da produção média anual, 

e 1% do total da área média colhida no estado do Piauí. No caso da mandioca esses valores são 

ainda menores (0,8% da produção média anual e 1,1% do total da área média colhida no estado 

do Piauí).  

Na análise do gráfico da Figura 19, observa-se que a produção e o rendimento 

médio da lavoura de mandioca acompanharam as oscilações da área colhida. Em todos os casos 

não é possível afirmar a existência de uma tendência de crescimento ou retração da produção. 

Por se tratar de uma lavoura típica da agricultura familiar destinada ao mercado local, é mais 

provável que a produção se mantenha nos moldes atuais.  
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Figura 19 – Série histórica da produção das lavouras de mandioca nos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018).  

 

Diferentemente dos produtos mencionados anteriormente, as lavouras de milho têm 

apresentado, nos últimos anos, forte tendência de crescimento da produção na região e vem 

sendo acompanhado do aumento do rendimento médio da produção. O melhor desempenho das 

lavouras de milho, em termos quantitativos, se deu a partir de 2009 com o incremento de área 

colhida que neste ano foi de 3.797 ha, valor acima da média dos anos anteriores (1.980 ha), 

embora em 2013 tenha havido uma queda brusca de produção, assim como ocorreu com os 

demais produtos, à exceção do feijão (FIGURA 20). Ainda assim, é baixa a representatividade 

da produção em relação ao cenário estadual, os valores de área colhida média anual e produção 

média anual representaram 1,2 e 2,9%, respectivamente, daquelas apresentadas pelo Piauí.  

 

Figura 20 – Série histórica da produção das lavouras de milho nos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018).  
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Os municípios da BHAG, notadamente Gilbués e Redenção do Gurguéia, vêm 

apresentando um crescimento constante das áreas destinadas às lavouras de soja. Conforme 

apresentado na Figura 21, no ano 2000 apenas 1.730 hectares de terra foram colhidos, enquanto 

que em 2015 a área colhida já ultrapassava os 67.600 ha. Contudo, essa tendência de aumento 

da área plantada/colhida não há de se manter por muito tempo haja vista que as terras planas 

dos planaltos e chapadas são relativamente escassas nos municípios que integram a bacia.  

Cabe ressaltar que a quase totalidade das áreas destinadas à produção de soja no 

município de Gilbués está localizada fora da área da BHAG, que abriga também somente cerca 

da metade das áreas de lavoura de Redenção do Gurguéia. 

 

Figura 21 – Série histórica da produção das lavouras de soja dos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018). 

 

Assim como ocorrido com a produção de milho, a soja apresentou em 2013 a maior 

queda do rendimento médio da lavoura, 1.248 kg/ha a menos que em 2012, embora tenha 

ampliado em 9.682 ha a área de colheita. Essa queda no rendimento médio das lavouras de soja 

seguiu a mesma proporção apresentada pelo estado do Piauí que registrou naquele ano um 

rendimento médio de 1.678 kg/ha, uma queda de 41% em relação ao ano anterior, segundo 

dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018). 

As lavouras de soja destacam-se entre as demais por representarem 5,4% da área 

média anual de colheita e 5,4% da produção média anual do estado do Piauí. A Tabela 12 

apresenta as estatísticas básicas de produção das lavouras temporárias dos municípios que 

integram a BHAG.  

Observa-se que as maiores variações de área colhida ocorreram nas lavouras de soja 

(CV = 113,2%) e de milho (CV = 81,6) isto se deve ao incremento de área plantada sobretudo 
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após os anos 2000 e 2009, respectivamente. Já as lavouras de arroz, feijão e mandioca foram as 

que apresentaram menores variações dos parâmetros analisados.  

 

Tabela 12 – Sinopse estatística dos dados históricos de produção (1995 a 2015) das lavouras temporárias dos 

municípios da BHAG. 

Produto 

Área colhida  

(hectare) 

Produção  

(tonelada) 

Rendimento Médio 

(kg/ha) 

Média 

anual 
S CV 

Média 

anual 
S CV 

Média 

anual 
S CV 

Arroz  

(em casca) 
5.561,4 1.924,7 34,6% 9.368,8 5.511,4 59% 1.626 686,4 42,2% 

Feijão  

(em grãos) 
2.143,7 714,9 33,3% 1.013,2 651,1 64% 437,4 156,6 35,8% 

Mandioca 391,9 148,8 38,0% 4.405 2.259,1 51% 11.077,2 3.538,6 31,9% 

Milho  

(em grãos) 
3.732,8 3.047 81,6% 16.072 24.302,7 151% 2.649,3 2.749,1 93,6% 

Soja  

(em grãos) 
18.660 21.128,1 113,2% 46.425,4 52.745,1 114% 2.348,3 621 26,4% 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018). S= Desvio Padrão, CV= Coeficiente de Variação. 

 

Dentre as lavouras permanentes da BHAG destacam-se apenas a produção de 

banana e castanha de caju. No caso da banana, verifica-se uma forte tendência de redução da 

quantidade produzida que é explicada em 98% (r = 0,98) pela redução da área colhida que em 

1995 chegou a atingir 200 hectares, já em 2015 essa área foi reduzida para 23 hectares. O 

rendimento médio segue a mesma tendência de redução (FIGURA 22).   

 

Figura 22 – Série histórica da produção das lavouras de banana dos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018).  

 

A grande variabilidade dos parâmetros área colhida e produção pode ser expressa 

por meio de seus respectivos coeficientes de variação, 50,2 e 53%, nesta ordem. No caso do 
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rendimento médio, esse coeficiente foi bastante inferior (CV = 11,3%), demonstrando que 

mesmo havendo oscilação de área colhida o rendimento médio tem se mantido constante, porém 

com uma leve tendência de declínio. 

A castanha de caju apresentou, ao longo do recorte temporal, uma menor variação 

do rendimento médio da produção (CV = 11,3%), em despeito às variações da área colhida e 

produção (FIGURA 23). A análise dos dados aponta não haver tendência de aumento da área 

de colheita. Deste modo, o aumento da produtividade fica dependente de fatores ambientais e 

adoção de melhores práticas agronômicas. 

 

Figura 23 – Série histórica da produção das lavouras de castanha de caju dos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2018).  

 

Conforme discutido, a região sul do Piauí tem forte tradição da pecuária extensiva 

e os municípios que integram esse estudo não fogem à regra. Observa-se com o auxílio da 

Figura 24 que, de modo geral, após 1996 o efetivo dos rebanhos de galináceos, bovinos e ovinos 

apresentaram crescimento até 2007/2008, a partir de então sofrem uma redução e estagnação, 

exceto no caso dos rebanhos bovinos que retomaram o crescimento após 2011 em função da 

ampliação dos rebanhos nos municípios de Gilbués e Monte Alegre do Piauí.  

Os rebanhos de suínos, caprinos e equinos, ao contrário dos demais, apresentaram 

pequenas variações ao longo do período analisado, com destaque para os rebanhos suínos que 

sofreram forte queda de seu efetivo após 2009. Conforme descrito na Tabela 13, os rebanhos 

da BHAG que apresentam maior percentual de participação do rebanho estadual são os bovinos 

e ovinos (2,8% e 2,2%, respectivamente). 
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Figura 24 – Série histórica do efetivo dos rebanhos dos municípios da BHAG. 

 
Fonte: Produção Pecuária Municipal (IBGE, 2018). 

 

Tabela 13 – Efetivo médio anual dos rebanhos do Piauí e BHAG no período de 1995 a 2015.  

 Rebanho  Piauí BHAG 
Participação no efetivo de rebanho do estado 

(%) 

Bovinos 1.743.340 49.501 2,8 

Suínos 1.189.937 7.972 0,7 

Caprinos 1.395.422 3.777 0,3 

Ovinos 1.377.119 30.864 2,2 

Galináceos 1.377.119 74.036 0,8 

Fonte: Produção Pecuária Municipal (IBGE, 2018).  

 

Apesar da vocação agropecuária dos municípios da BHAG os dados do PIB 

confirmam a baixa representatividade da produção no cenário estadual. A soma do PIB dos 

quatros municípios selecionados representa 1% do PIB do Piauí que em 2014 foi de R$ 

39.148.433,00 (TABELA 14).  

 

Tabela 14 – Produto Interno Bruto a preço correntes (em mil reais) dos municípios da BHAG, referente ao ano 

de 2014. 

Município Total 
Porcentagem em relação ao PIB 

do estado (%) 

Gilbués 177.704,00 0,45 

Monte Alegre do Piauí 127.730,00 0,33 

Redenção do Gurguéia 60.583,00 0,15 

São Gonçalo do Gurguéia 25.302,00 0,06 
Fonte: IBGE (2018). 

 

A situação fica mais evidente quando se analisa a participação de cada setor da 

economia na composição do PIB municipal. Para o ano de 2002, a agropecuária (setor 2) 

representava apenas 28% do PIB de São Gonçalo do Gurguéia, 19% de Redenção do Gurguéia, 

17% de Monte Alegre do Piauí e 23% de Gilbués, ao passo que os recursos provenientes do 

setor 5 (administração, defesa, educação e saúde e seguridade social) representava em mais de 
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50% do PIB municipal, exceto Gilbués que apresentou o maior aporte de recurso provenientes 

do setor de serviços (FIGURA 25). 

 

Figura 25 – Participação do Valor Adicionado Bruto (VAB) dos setores da economia no PIB dos municípios da 

BHAG para o ano de 2002. 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 

Em 2015, o cenário permaneceu praticamente inalterado para São Gonçalo do 

Gurguéia e Redenção do Gurguéia, demonstrando não ter havido avanços significativos na 

produção agropecuária, tampouco no setor de indústria e serviços. Entretanto, em Monte Alegre 

do Piauí e Gilbués o incremento de produção agrícola resultante da introdução da soja e milho 

e o aumento do efetivo de rebanho bovino impulsionou a participação da agropecuária na 

composição do PIB (FIGURA 26). 

 

Figura 26 – Participação do Valor Adicionado Bruto (VAB) dos setores da economia no PIB dos municípios da 

BHAG para o ano de 2015. 

 
Fonte: IBGE (2018). 
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Diante do que foi apresentado fica evidente a vocação agropecuária da BHAG, 

ainda que os resultados de produção indiquem sua baixa representatividade no PIB dos 

municípios. À exceção do milho e soja, todos os demais produtos agrícolas estão associados à 

agricultura de subsistência, enquanto que a pecuária ainda é basicamente extensiva. 

 

4.2 Diagnóstico Físico-conservacionista da BHAG 

 

Nesta seção são apresentados, no primeiro momento, os resultados da análise de 

cada um dos sete parâmetros físico-ambientais selecionados para compor o Diagnóstico Físico-

Conservacionista da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. Posteriormente, são apresentados 

resultados da integração desses parâmetros a partir da aplicação de lógica fuzzy e método de 

análise multivariada (método AHP).  

 

4.2.1 Índice de Cobertura Vegetal 

 

O grau de semelhanças entre a cobertura vegetal original e atual foi realizada a 

partir do Índice de Cobertura Vegetal (ICV). Este índice, fundamentado nos trabalhos 

desenvolvido por Beltrame (1994), Ehsan e Kazem (2013), Ferrari, Santos e Garcia (2011), 

avalia a magnitude das mudanças ocorridas na cobertura vegetal da BHAG ao longo do tempo, 

a partir das diferenças entre a densidade de cobertura vegetal original e atual estimada por meio 

de índices de vegetação ajustado ao solo (SAVI). 

A Figura 27 apresenta os valores do SAVI referente aos anos 1984 e 2016 utilizadas 

para o cálculo do ICV. Para o ano 1984, a maior densidade de cobertura vegetal (valores 

próximos a 0,66) foi registrada nas áreas marginais dos rios e cabeceiras de drenagem, seguido 

das áreas no topo das chapadas e planaltos. Na porção central da bacia, assim como nas bordas 

das escapas verifica-se a ocorrência de amplas áreas de solo exposto, evidenciadas pelos valores 

de SAVI próximo a zero. Nas demais porções da bacia, verifica-se uma associação de áreas 

com média a baixa densidade de cobertura vegetal.  

Por meio da análise do padrão irregular e fragmentação das densidades de cobertura 

vegetal expressas pelos índices de vegetação é possível observar que no ano de 1984 não havia 

ocupação expressiva, salvo às áreas de entorno dos pequenos aglomerados populacionais. 

Diante do exposto acredita-se que as variações de densidade da cobertura vegetal observadas 

em 1984 (FIGURA 27) decorre de processos ligados à dinâmica natural do ambiente.  
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Figura 27 – Índice de vegetação ajustado ao solo da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia para os anos de 1984 e 2016. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A partir dos valores do SAVI referente ao ano de 2016 é possível verificar uma 

mudança significativa na distribuição das áreas indicativas de solo exposto (valores SAVI 

próximos a zero). A análise do padrão geométrico dessas áreas indica a ocupação dos planaltos 

e chapadas para produção agrícola comercial. Nestes casos, a condição de solo exposto indica 

a fase de pós-colheita e ou preparação do solo para plantio.  

De modo análogo ao ocorrido em 1984, no ano de 2016 as áreas marginais do rios 

e cabeceiras de drenagem apresentaram as maiores densidades de cobertura vegetal. Neste ano 

a introdução de agricultura irrigada próximo ao exutório da bacia resultou num incremento do 

valor máximo (SAVI ≅ 0,77), conforme demonstrado no recorte da Figura 27. 

Nas demais áreas da BHAG foram identificadas pequenas variações nos valores 

SAVI indicando uma aparente redução das áreas de solo exposto no centro da bacia, e a 

ampliação das áreas com média a alta densidade de cobertura vegetal. É provável que estas 

variações estejam relacionadas aos diferentes estágios do ciclo fenológico, indicando que 

apenas a definição de datas equivalentes para seleção de imagens de satélites para fins de 

detecção de mudanças na cobertura vegetal parece não ser suficiente, tendo em vista a 

variabilidade interanual e intra-anual da precipitação e temperatura que apresenta significativa 

influência no ciclo de desenvolvimento das plantas. Uma solução adequada seria selecionar as 

imagens de satélites com base na análise do balanço hídrico da região, embora nem sempre seja 

possível devido a indisponibilidade de dados históricos de precipitação e temperatura. 

Como a cálculo das diferenças entre as imagens SAVI resulta em números positivos 

e negativos, procedeu-se a codificação das classes de modo a expressar, por meio de um índice, 

seu afastamento em relação ao valor zero, indicativo de imutabilidade da densidade de cobertura 

vegetal no decorrer do período analisado, conforme apresentado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Níveis categóricos do Índice de Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

Intervalo de classe Índice Nível de semelhança 

ICV > 0,256  5 Muito baixo 

0,192 a 0,256 4 Baixo 

0,128 a 0,192 3 Médio 

0,064 a 0,128 2 Alto 

0,064 a -0,064 1 Muito alto 

-0,128 a -0,064 2 Alto 

-0,192 a -0,128 3 Médio 

-0,256 a -0,192 4 Baixo 

ICV < -0,256 5 Muito baixo 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com base no ICV apresentado na Figura 28 é possível observar que a Bacia 

Hidrográfica do Alto Gurguéia apresentou pouca alteração em sua cobertura vegetal ao longo 

dos últimos 32 anos (1984 a 2016), pelo menos no que diz respeito a densidade de vegetação 

expressa por meio do SAVI. De acordo com o critério adotado, cerca de 77,9% da área da bacia 

apresenta nível muito alto de semelhança entre a cobertura vegetal original e atual. Uma análise 

da distribuição espacial desta classe indica que a mesma se refere a áreas localizadas ao longo 

de toda a extensão do vale do Alto Gurguéia, sem influências expressivas da atividade 

antrópica. 

Embora 15,5% da área da bacia tenha apresentado alto grau de semelhança entre a 

vegetação original e atual, é possível observar que parte dessa área está inserida em locais 

ocupados por agricultura mecanizada que inexistia no ano de 1984. O mesmo ocorre com as 

classes 3 e 4 (médio e baixo grau de semelhança, respectivamente). 
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Figura 28 – Índice de Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2.2 Índice de Proteção ao Solo 

 

O nível de proteção ao solo apresentado pela BHAG foi avaliado a partir do 

mapeamento das classes de cobertura e uso do solo. Para tanto, foi utilizada imagem do satélite 

Landsat, sensor OLI, datada de 14 de julho de 2016. As características técnicas das imagens, 

bem como o processo de pré-tratamento realizado estão descritos no item 3.1.3.1.  

 O resultado do processo de classificação da cobertura e uso do solo da BHAG, bem 

como o nível de proteção ao solo de cada classe é apresentado na Figura 29. Nota-se que a 

classe Vegetação Arbórea ocorre predominantemente no topo dos planaltos, ao sul, e ao longo 

dos canais de drenagem cobrindo cerca de 12,5% da bacia. Devido seu porte arbóreo e 

densidade de cobertura essa classe oferece o maior nível de proteção ao solo (IPS 2,81). 

A classe Vegetação Arbustiva densa e rala ocorrem, predominantemente, ao longo 

de todo o vale do Alto Gurguéia e apresentam a maior expressão espacial ocupando 34,5% e 

28,4% da área da bacia, respectivamente. O nível de proteção do solo definido para estas duas 

classes (1,86 e 1,42, nesta ordem) reflete a densidade da cobertura vegetal.  

A classe Áreas Agrícolas representa a expressão máxima de intervenção antrópica 

sobre o ambiente natural da BHAG. Sua ocorrência predominantemente no topo dos planaltos 

e chapadas evidencia o avanço da monocultura na região sul do estado do Piauí. 

Especificamente, na área da BHAG, as áreas ocupadas por esta classe atingem cerca de 9,3% 

da bacia. O nível de proteção do solo atribuindo a esta classe (IPS = 0,6) procura refletir as 

condições de manejo e sazonalidade da produção agrícola. Embora se reconheça o impacto que 

o desmatamento e a introdução de monocultura acarretam ao solo, acredita-se que as práticas 

de manejo e manutenção de cobertura vegetal, mesmo que sazonal, possa garantir o mínimo de 

proteção ao solo. O padrão fisionômico associado a cada uma das classes de vegetação adotada 

é apresentado na Figura 30. 

Nas áreas definidas como Campos predominam vegetação rala e rasteira, definida 

localmente como “malhada”. Ocorrem predominantemente na porção central da bacia, 

bordejando as áreas de solo exposto. Trata-se de áreas que foram convertidas em pastagens e 

oferecem, portanto, baixíssima proteção ao solo (IPS = 0,31), estando sujeitas a se tornarem 

áreas degradadas. Estas áreas são comumente utilizadas para a prática de pecuária extensiva de 

gado bovino e ovinos, uma categoria de uso que representa alto risco de degradação dos solos, 

visto que o pisoteio intensivo e os caminhos criados pelos animais criam condições de 

escoamento superficial concentrado com potencial risco para o desenvolvimento de ravinas e 

voçorocas na região devido a fragilidade natural dos solos (Figura 31).
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Figura 29 – Cobertura e uso do solo da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia, para o ano de 2016. 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 30 – Aspectos gerais das classes de cobertura e uso do solo: vegetação arbórea (A), arbustiva densa (B), 

arbustiva rala (C) e áreas agrícolas (D). 

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

 

Figura 31 – Aspecto geral da classe Campos em área de pastoreio extensivo, no município de Gilbués, Piauí.  

   
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017).  

 

Na classe Campos também estão incluídas áreas que sofreram efeito de queimadas, 

bem como pequenas propriedades agrícolas e pastagens que não puderam ser individualizadas 

devido a escala de trabalho.  
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A classe Solo Exposto domina a porção central da bacia, setor já bastante conhecido 

por integrar o Núcleo de Desertificação de Gilbués. Nessas áreas não há qualquer tipo de 

proteção ao solo, em virtude disso, os processos erosivos tendem a avançar para as áreas de 

entorno. A ocorrência de erosão nesta parte da bacia está relacionada com a geologia local, 

representada pela Formação Areado, unidade litoestratigráfica pertencente a bacia sedimentar 

Sanfranciscana; e com o desmatamento para a prática de agriculta e pecuária extensiva, 

conforme sugerido por Crepani (2009). A Figura 32 representa o padrão típico das áreas de solo 

exposto encontradas na bacia. 

 

Figura 32 – Área dominada por processos erosivos no município de Gilbués-PI, em 02 de agosto de 2017.  

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017).  

 

A erosão dos solos neste setor da bacia é o principal responsável pelo aporte de 

sedimentos aos canais de drenagem. Diante disso, os principais afluentes do rio Gurguéia na 

região do seu alto curso encontram-se assoreado, assim como o próprio rio Gurguéia, de modo 

que já no município de Redenção do Gurguéia seu leito seca totalmente cerca de três a quatro 

meses após o fim do período chuvoso, conforme demonstrado na Figura 33. À montante, no 

município de Gilbués, o rio apresenta-se com vazão bastante reduzida expondo amplas faixas 

de deposição de sedimento em seu leito (FIGURA 34).  

À montante do município de São Gonçalo do Gurguéia, próximo as cabeceiras de 

drenagem, o rio Gurguéia tem caráter perene, embora com vazão reduzida no período de 

estiagem, com poucos indícios de assoreamento, conforme apresentado na Figura 35. Ressalta-

se que o referido município se localiza nos limites atuais das áreas dominadas por processo 
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erosivos na bacia e parte de seu território integra a área de preservação ambiental do Parque 

Nacional das Nascente do Rio Parnaíba.  

 

Figura 33 – Leito seco do rio Gurguéia no município de Redenção do Gurguéia, próxima a confluência com o rio 

Paraim, em 02 de agosto de 2017.  

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

  

Figura 34 – Leito assoreado do rio Gurguéia no município de Gilbués, Piauí, em 03 de agosto de 2017.  

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 
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Figura 35 – Leito do rio Gurguéia no município de São Gonçalo do Gurguéia, em 03 de agosto de 2017.  

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

 

Em estudo sobre a carga de sedimentos transportados pelos principais rios que 

compõem a bacia hidrográfica do rio Parnaíba, Morais (2015) identificou que o rio Gurguéia 

em seu alto curso destaca-se por transportar a maior concentração de sedimentos em suspensão 

(média de 683 mg/L), bem acima da média dos demais rios da bacia do Parnaíba, evidenciando 

a alta taxa de erosão em sua bacia. Contudo, a descarga anual de sedimentos para o rio Parnaíba 

mostrou-se bastante reduzida indicando sua baixa competência em transportar sedimentos 

resultando, portanto, no assoreamento de seu canal fluvial. 

 

4.2.3 Declividade 

 

O mapeamento da declividade foi realizado com uso do MDE AW3D e as classes 

definidas seguindo a proposta da Embrapa (2006). Assim, com base no mapa clinográfico da 

Figura 36 é possível identificar que a BHAG apresenta um relevo predominantemente plano e 

suave ondulado, abrangendo cerca de 36% e 37% da área da bacia, respectivamente.  

As áreas de relevo plano situam-se, principalmente, no topo dos planaltos e 

chapadas, bem como ao longo da planície fluvial, enquanto o relevo suave ondulado estende 

por todo o vale do rio, assim como o relevo ondulado que ocorre em 16% da área da bacia.  
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Figura 36 – Declividade da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As áreas de relevo forte ondulado e montanhoso (7% e 3% da bacia, 

respectivamente) ocorrem especialmente nas cabeceiras de drenagem e na base das escapas dos 

planaltos, chapadas. As áreas de relevo montanhoso e escarpados (3% e 1% da bacia, nesta 

ordem) estão associadas às escarpas erodidas nas bordas dos planaltos e chapadas.  

O padrão de declividade das terras da BHAG, especialmente em sua porção central, 

está diretamente relacionado ao substrato pedológico caracterizado pelo desenvolvimento de 

feições erosivas lineares que esculturam a paisagem e canalizam o escoamento superficial para 

os rios da região. Assim, desenvolve-se na área da bacia um padrão de drenagem dentrítica. 

 

4.2.4 Densidade de drenagem 

 

O processo de extração automática de drenagem a partir do MDE resultou na 

geração de rede de drenagem nos topos dos planaltos e chapadas onde, reconhecidamente, não 

há sistema de canais estruturado. Observaram-se erros posicionais ao longo das planícies 

fluviais. Tais fatos demandaram o processo de edição manual visando a correção da drenagem 

antes da obtenção da densidade de drenagem. O resultado desse processo é apresentado no mapa 

constante no APÊNDICE  B.  

Conforme apresentado no mapa da densidade de drenagem da Figura 37, 42% da 

área total da BHAG apresenta densidade de drenagem média, como 1 a 1,5 km de rede de 

drenagem por km². As áreas que apresentam DD muito baixa (DD < 0,5 km/km²), cobrem 8% 

da bacia e restringem-se as áreas de relevo plano, notadamente topo de planaltos e chapadas, 

localizadas ao norte e sul da BHAG. Justapostos a estas, nas áreas de influência das escarpas, e 

ocasionalmente nas áreas mais elevadas ao longo do vale fluvial, ocorrem as áreas de DD baixa 

(0,5 a 1,0 km/km²), cobrindo 19% da área da bacia.  

As áreas de DD alta (1,5 a 2,0 km/km², 24% da área da bacia) se justapõem àquelas 

de DD muito alta (DD ≥ 2,0 km/km², 75% da área da bacia) ocorrendo, especialmente, nas áreas 

de cabeceiras de drenagem onde múltiplos canais de extensão reduzida convergem para formar 

canais mais bem estruturados; e nas proximidades do exutório da bacia, área de confluência dos 

maiores tributários da margem esquerda do rio Gurguéia e de múltiplos canais de menor 

extensão da margem direita.  
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Figura 37 – Mapa da densidade de drenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor.



109 

Considerando que a geologia da BHAG é basicamente sedimentar, composta por 

rochas de alta porosidade e permeabilidade, a densidade de drenagem observada na região 

reflete as condições geomorfológicas, especialmente a declividade. Assim, nas áreas próximas 

às cabeceiras de drenagem, a declividade acentuada favorece o escoamento superficial em 

detrimento da infiltração, resultando no surgimento de múltiplos canais de primeira ordem, que 

confluem formando curso d’água de ordem superior. O oposto ocorre nas áreas de relevo plano 

a suave ondulado que dominam a porção central da bacia e o topo dos planaltos e chapadas, 

onde predomina os processos de infiltração.  

 

4.2.5 Índice Climático  

 

Neste estudo, o balanço hídrico foi utilizado com subsídio para obtenção do Índice 

Climático, seguindo a proposta apresentada por Oliveira e Sales (2016), com as adequações 

apresentadas no item 3.1.3.5. 

A Figura 38 demonstra a variação espacial do Im e Ms na BHAG, interpolados pelo 

método Krigagem Universal e Vizinho Mais Próximo, respectivamente. Percebe que a quase 

totalidade da bacia (97,7% da área total) apresenta clima seco e subúmido, como exceção de 

pequena parte ao sul onde ocorre clima úmido subúmido. Os valores de Im aqui apresentados, 

concordam com aqueles apresentados pelo Atlas do Piauí (1990). Os valores de Im reflete 

diretamente as características pluviométricas da região que apresenta precipitação média anual 

variando de 1000 a 1200 mm com chuvas concentradas entre os meses de novembro e abril. 

A variação espacial do número de meses secos, obtida a partir do balanço hídrico 

calculado para as estações virtuais, indica que 87% da bacia registra 7 meses de deficiência 

hídrica, enquanto que nos 13% restante são registrados 6 meses. De acordo com o cálculo do 

balanço hídrico, os meses secos ocorrem entre abril e outubro, conforme já identificados pelo 

Atlas do Piauí (1990) para a região sul do estado. 

A combinação de Im e Ms resultou na obtenção do IC, conforme pode ser verificado 

na Figura 39. O IC da BHAG enquadra-se na categoria de severidade climática moderada (40 

≤ IC < 60). As classes apresentadas, definidas com base no método de Quebras Naturais, servem 

apenas para ressaltar a variabilidade espacial. Logo, percebe-se que o setor leste da bacia 

apresenta maior severidade climática, enquanto que nos extremos norte e sul ocorre o oposto. 
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Figura 38 – Índice efetivo de umidade (Im) da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 39 – Índice climático da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2.6 Erosividade da chuva 

 

Os valores de precipitação média mensal e precipitação média anual para cada 

estação virtual utilizado neste estudo, que serviram de base para o cálculo da erosividade da 

chuva, são apresentados na tabela constante no APÊNDICE D. 

Na Figura 40, observa-se a variação espacial dos valores da precipitação média 

anual para a área da BHAG. Nota-se, portanto, uma pequena variação da distribuição da 

precipitação ao longo da bacia, com valores máximos e mínimos de 1112 e 1000 mm/ano, 

respectivamente. Esses valores assemelham-se àqueles apresentados por Andrade Júnior et al. 

(2004), que identificaram para a região sul do estado do Piauí uma precipitação média anual de 

1000 a 1200mm.  

O fator R da BHAG apresentou pequena variação, com valores máximo e mínimo 

da ordem de 7.167,6 e 5.874,9 Mj.mm.ha-1.h-1, respectivamente. A tabela contendo os valores 

de média mensal do índice de erosão (EI) e erosividade (R) para as 42 estações virtuais 

consideradas neste estudo é apresentada no APÊNDICE E. 

O resultado do processo de interpolação, apresentado na Figura 41, indica que a 

BHAG apresenta altos índices de erosividade, com valor médio de 6.297 Mj.mm.ha-1.h-1.ano-1 

e pequenas variações ao longo de sua extensão com leve tendência de aumento na direção 

sudoeste, o que demonstra homogeneidade na distribuição espacial e temporal das precipitações 

na região.  

Os valores do fator R identificados são superiores aos apresentados por Farinasso 

et al. (2006) em estudo realizado na bacia hidrográfica do Alto Parnaíba (3.500 a 5.000 

Mj.mm.ha-1.h-1.ano-1) na qual a BHAG está inserida. Na ocasião, os autores utilizaram 52 

estações terrestres, operadas pela Agência Nacional de Águas, com espaçamentos irregular e 

séries históricas variáveis (entre 20 e 30 anos). Acredita-se que a diferença no intervalo 

temporal dos dados e a distribuição irregular das estações explicam as diferenças encontradas.  

Amorim e Aquino (2015), em trabalho realizado nos municípios de Castelo do Piauí 

e Juazeiro do Piauí, identificaram índices de erosão médio anual variando entre 6.460 e 7.600 

Mj.mm.ha-1.h-1.ano-1. Tais valores se aproximam dos identificados para esta mesma região 

utilizando o banco de dados apresentado neste estudo (5.475 a 7.370 Mj.mm.ha-1.h-1.ano-1). 

Mais uma vez as diferenças podem ser explicadas pelo recorte temporal, visto que os dados de 

precipitação estimados por satélite (TRMM) que compõem o banco de dados deste estudo 

foram registrados no período de 1998 a 2016, enquanto a série histórica de 23 anos utilizada 

pelos autores correspondem ao período de 1962 a 1985. 
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Figura 40 – Precipitação média anual (mm) da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 41 – Erosividade das chuvas na Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2.7 Erodibilidade dos Solos 

 

Na Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia, foi identificada a ocorrência de 13 classes 

de solos, tendo como referência a base de dados do IBGE (2015b). A distribuição espacial 

dessas classes é apresentada na Figura 42, em que se observa a predominância dos Latossolos 

Amarelo Distróficos (39,3% da área total), seguindo dos Neossolos Litólicos Distróficos 

(24,6%), Neossolos Quartizarênicos (12,2%) e Luvissolos Crômico Órtico (11,4%). As demais 

classes juntas cobrem 12,5% da área da bacia.  

As classes de solos da BHAG, seguidos dos seus respectivos valores de 

erodibilidade, são apresentadas na Tabela 16. Esses dados foram inseridos na tabela de atributos 

das classes de solos para obtenção do mapa da distribuição espacial de K no formato matricial 

(FIGURA 43). 

 

Tabela 16 – Solos da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia e seus respectivos valores de erodibilidade.  

Símbolo Tipo de solo 
K 

(t.ha.h/ha.MJ.mm) 
Classes de K 

PVAd  Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 0,0592 Muito Alta 

PVAe  Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 0,0577 Alta 

FFc  Plintossolo Pétrico Concrecionário 0,0438 Alta  

TCo Luvissolo Crômico Órtico 0,0384 Moderada 

TCp Luvissolo Crômico Pálico 0,0384 Moderada 

RYve  Neossolo Flúvico Ta Eutrófico 0,0366 Moderada 

RLd  Neossolo Litólico Distrófico 0,0362 Moderada 

LAd Latossolo Amarelo Distrófico 0,0277 Moderada 

GXbd  Gleissolo Háplico Tb Distrófico 0,0274 Baixa 

LVAd  Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 0,0264 Muito Baixa 

RQo  Neossolo Quartzarênico Órtico 0,0227 Muito Baixa 

SNo  Planossolo Nátrico Órtico 0,0219 Muito Baixa 

PVe  Argissolo Vermelho Eutrófico 0,0197 Muito Baixa 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Dentre as principais classes de solos identificadas com baixa e muito baixa 

susceptibilidade à erosão destaca-se: os Gleissolos, encontrados especialmente nas áreas de 

cabeceiras, geralmente associados ao ambiente úmido das veredas; os Argissolos Vermelhos 

Eutróficos, limitados a uma pequena porção na região centro-leste da bacia, caracterizada por 

um relevo levemente dissecado e declivoso; e os Neossolos Quartizarênicos Órticos 

encontrados ao sul e leste da bacia, situados defronte as bordas dos planaltos e chapadas. Por 

outro lado, dentre os solos mais suscetíveis à erosão (k > 0,05) destacam-se os argissolos 

vermelho-amarelo localizados na porção nordeste da bacia, próximos ao exutório. 
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Figura 42 – Classes de solos da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. Base cartográfica: IBGE (2015b).
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Figura 43 – Erodibilidade dos solos da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. Base cartográfica: IBGE (2015b).
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Dentre os solos com erodibilidade moderada destacam-se, devido sua extensão 

espacial: os latossolos amarelo distróficos, que se distribuem por toda a bacia, notadamente nas 

áreas de relevo plano dos planaltos e chapadas e ao longo do vale; os Neossolos Litólicos, 

especialmente encontrados no sopé das escarpas erodidas dos planaltos, chapadas e superfícies 

residuais; os luvissolos crômicos que ocorrem na porção central da bacia. 

 

4.2.8 Risco de Degradação Física da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia 

 

O risco de degradação física da BHAG foi definido com base na integração dos sete 

parâmetros físico-ambientais discutidos no item anterior: Índice de Cobertura Vegetal (ICV), 

Cobertura Atual (CA), Erosividade (R), Erodibilidade (K), Declividade (DEC), Densidade de 

Drenagem (DD) e Índice Climático (IC).  

Tendo em vista identificar a condição de menor risco de degradação física da bacia, 

foi estabelecida uma classificação dos valores de cada parâmetro em cinco classes, conforme 

apresentado na Tabela 17. Assim, os valores definidos para a classe B1 indicam a condição de 

risco “Muito Baixo” de degradação. 

 

Tabela 17 – Limites dos valores de classe dos parâmetros do DFC da BHAG. 

Parâme-

tro 

Classes 

B1 B2 B3 B4 B5 

ICV ICV ≤ 1 1 < ICV ≤ 2 2 < ICV ≤ 3 3 < ICV ≤ 4 4 < ICV ≤ 5 

CA 
CA ≥ 

2,81 

2,81 > CA ≥ 

1,86  

1,86 > CA ≥ 

1,42 

1,42 > CA ≥ 

0,6 
0,6 > CA ≥ 0 

R 
R ≤ 

6.255,4 

6.255,4 < R ≤ 

6.319,6 

6.319,6 < R ≤ 

6.402 

6.402 < R ≤ 

6.497,3 

6.497,3 < R ≤ 

6.638,3 

K 
K ≤ 

0,027 

0,027 < K ≤ 

0,036 

0,036 < K ≤ 

0,043 

0,043 < K ≤ 

0,052 

0,052 < K ≤ 

0,060 

DEC DEC ≤ 3 3 < DEC ≤ 8 8 < DEC ≤ 20 20 < DEC ≤ 45 45 < DEC ≤ 100 

DD DD≤ 0,5 0,5 < DD ≤ 1 1 < DD ≤ 1,5 1,5 < DD ≤ 2 2 < DD ≤ 2,8 

IC IC ≤ 39,6 
39,6 < IC ≤ 

41,1 
41,1< IC ≤ 42,1 42,1< IC ≤ 43 43 < IC ≤ 43,9 

Fonte: Dados da pesquisa. B1, B2, B3, B4, B5 corresponde, respectivamente, às classes de risco de degradação 

física: Muito Baixo, Baixo, Moderado, Alto e Muito Alto.  

 

A associação das demais classes à classe B1 foi realizada a partir da função de 

pertinência fuzzy definida pela Equação 20 (PÁGINA 67). Desse modo, os valores máximos da 

classe B1 (TABELA 17) foram considerados o valor central (b) do grupo que representa o risco 

“Muito Baixo” de degradação física, ou seja, com valor fuzzy igual a 1. Já o maior valor da 

classe B2 foi considerado o ponto de cruzamento, ou seja, com valor fuzzy igual a 0,5. Ao 

aplicar os valores na equação da função de pertinência, determinaram-se os parâmetros da 
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função. A Tabela 18 apresenta os valores dos parâmetros das funções de pertinência fuzzy para 

a classe B1 (Muito Baixo) do risco de degradação física da BHAG.  

 

Tabela 18 – Parâmetros da função de pertinência fuzzy para a classe B1 (Muito Baixo) do risco de degradação 

física da BHAG.  

Variáveis 
Parâmetros da função 

b d 

ICV 1 1 

CA 2 1 

R 6.255,4 0,00024 

K 0,027 12345,7 

DEC 3 0,04 

DD 0,5 4 

IC 39,6 0,444 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a “fuzzificação” dos sete parâmetros, os mesmos foram submetidos a 

avaliação par a par, por meio do método AHP, para definição dos pesos relativos de cada 

parâmetro na composição do DFC, conforme descrito no 3.1.4. A Tabela 19 apresenta os pesos 

de cada parâmetro obtido pelo método AHP.  

A verificação da coerência dos julgamentos demonstrados na matriz, realizado com 

base no cálculo da Razão de Coerência (RC), resultou no valor de 0,06. Segundo Oliveira e 

Belderrain (2008), um valor de RC menor que 0,10 indica que os julgamentos da matriz de 

decisão são consistentes. 

 

Tabela 19 – Pesos dos parâmetros do DFC da BHAG.  

Parâmetros Peso 

ICV 0,197 

CA 0,247 

DEC 0,187 

R 0,142 

K 0,160 

DD 0,031 

IC 0,036 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O resultado do processo de integração dos planos de informação, ou seja, o risco de 

degradação física da BHAG obtido por meio da soma convexa, é apresentado no mapa da Figura 

44. Logo, conforme a metodologia adotada, a escala de valores representa o grau de pertinência 

das unidades de mapeamento – neste caso os pixels da imagem – à classe B1, assim, valores  
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Figura 44 – Risco de degradação física da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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próximos de um indicam áreas com risco de degradação física muito baixo, enquanto que 

valores próximos de zero definem as áreas de risco de degradação elevado. Contudo, a definição 

de quão alto ou baixo é esse risco depende do propósito a que se destina tal informação. Assim, 

a aplicação do risco de degradação física para proposição de um zoneamento ambiental com 

caráter mais preservacionista em termo de uso dos recursos naturais poderia considerar as áreas 

com valores abaixo de 0,7, por exemplo, como áreas em risco iminente de degradação, ao passo 

que um zoneamento menos restritivo poderia adotar valores ligeiramente inferiores. 

Conforme apresentado na Figura 44, as áreas com risco “muito baixo” de 

degradação física concentram-se na região centro-norte e extremo sul da bacia e são 

influenciadas pela ocorrência de vegetação natural em áreas de relevo plano a suave ondulado 

das chapadas e planície fluvial. No entanto, o nível de fragmentação dessas áreas é indicativo 

da forte pressão a que está submetida, especialmente pelo avanço da agricultura comercial, 

embora este tipo de uso esteja em consonância com o potencial ecológico da região.  

As porções da BHAG que apresentam risco de degradação muito alta estão 

associadas as áreas de elevada declividade, correspondentes às escarpas erodidas dos planaltos, 

chapadas e morros testemunhos e áreas de entorno. Estas áreas apresentam severas restrições 

de uso devendo ser destinadas à preservação ambiental, conforme definido pela legislação 

ambiental vigente.  

Na porção central da bacia, o alto risco de degradação física está associado às áreas 

sob domínio de solos degradados (FIGURA 45). O processo erosivo que domina essa região é 

consequência da ação conjunta de fatores naturais, como a fragilidade dos solos e intensidade 

das chuvas; e fatores antrópicos como a conversão de área de mata em pastagens e campos 

agrícolas.  

De modo geral, nessas áreas não se desenvolvem qualquer tipo de atividade 

produtiva, exceto pela criação extensiva de gado, especialmente, caprino e ovino, o que traz 

maiores prejuízos ambientais visto que o pisoteio e os caminhos criados pelos animais 

funcionam como canais de escoamento durante as chuvas. Esse escoamento superficial 

concentrado resulta no surgimento de ravinas e voçorocas. 
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Figura 45 – Paisagem típica da porção central da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

 

Dentre as áreas que apresentam risco médio de degradação física, merece destaque 

aquelas localizadas ao sul da bacia, próximas às cabeceiras de drenagem do rio Gurguéia. 

Embora preservadas, essas áreas apresentam risco potencial de degradação. Encontram-se, 

portanto, num estágio anterior ao apresentado na Figura 45, de modo que qualquer intervenção 

que venha alterar seu equilíbrio dinâmico poderá resultar em degradação dos solos com sérias 

consequências sobre os recursos hídricos da região. A Figura 46 ilustra a condição da cobertura 

vegetal típica deste setor da bacia. A fragilidade dos solos nessas áreas pôde ser atestada em 

campo com o registro de feições erosivas em diferentes estágios de desenvolvimento. A Figura 

47 apresenta uma ravina originada após supressão da vegetação na ocasião da abertura de um 

caminho de acesso à margem do rio Gurguéia.  

 



123 

Figura 46 – Padrão de cobertura vegetal da região sul da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia, próxima as 

cabeceiras de drenagem.  

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

 

Figura 47 – Feição erosiva em estágio inicial de desenvolvimento na região sul da Bacia Hidrográfica do Alto 

Gurguéia, próxima as cabeceiras de drenagem. 

 
Fonte: Reurysson Chagas de Sousa Morais (2017). 

 

Na perspectiva apresentada por Bertrand (2004), a BHAG enquadra-se na classe 

dos geossistemas em resistasia, onde verifica-se a atuação acentuada da geomorfogênese sobre 

os demais processos. Contudo, internamente à bacia, admite-se a existência de setores 

fisionomicamente homogêneos, os geofácies na conceituação de Bertrand, que se encontram 
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em estágio de evolução diferentes dentro da bacia. A identificação dessas áreas balizou a 

delimitação das zonas de planejamento apresentados a seguir. 

 

4.3 DFC aplicado ao planejamento ambiental da BHAG 

 

4.3.1 Zoneamento Ambiental da BHAG 

 

O zoneamento ambiental apresentado nesta seção teve como base os mapas de risco 

de degradação física e classificação da cobertura e uso das terras da BHAG. O diagnóstico 

socioeconômico da bacia foi utilizado para caracterizar os usos atuais das zonas e definir as 

propostas de uso. Trata-se, portanto, de um esforço de síntese que busca apresentar uma 

sugestão de ordenamento como foco na proteção/conservação dos recursos naturais.  

Diante disso, foi definido cinco zonas que refletem a diversidade das condições 

geoambientais e categorias de uso da terra na BHAG (FIGURA 48). A seguir é apresentado 

uma descrição geral dessas zonas, seguido de algumas proposições que devem balizar seus usos 

futuros. 

As Áreas de Alto Risco de Degradação ocupam 44% da área da bacia e abrange as 

áreas que apresentam risco muito alto de degradação física definida com base no DFC. Nela 

estão inseridas as áreas declivosas das cabeceiras de drenagem, as escarpas dos planaltos e 

chapadas, bem como àquelas dominadas por processos erosivos que se concentram 

preferencialmente na porção central da bacia. Trata-se de áreas com elevado grau de restrição 

do uso dada sua fragilidade ambiental. 

Atualmente a maior parte das áreas sob domínios de processos erosivos estão 

abandonadas ou foram destinadas ao pastoreio extensivo de gado caprino e ovino, 

especialmente, fator que agrava ainda mais o problema. A agricultura de subsistência 

desenvolvida nesta zona restringe-se às margens dos mananciais da região.  

Experimentos pontuais de recuperação ambiental e controle do avanço do processo 

erosivo, a exemplo do seccionamento de voçorocas visando amortização do escoamento e 

infiltração da água da chuva, foram realizados em comunidades no município de Gilbués, um 

esforço conjunto do Núcleo de Recuperação de Áreas Degradadas (NUPERADE) e Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR). Todavia, a extensão territorial da 

área afetada inviabiliza a adoção desse tipo de medida corretiva, o que fortalece a compreensão 

de que a atuação preventiva como foco na manutenção/recomposição da cobertura vegetal é 

fator imprescindível do processo de gestão do uso do solo.  
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Figura 48 – Zoneamento ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Frente ao exposto, recomenda-se o cercamento das áreas afetadas por processos 

erosivos e o confinamento de rebanhos, como forma de restringir o acesso de animais à área 

afetada possibilitando, dessa forma, a regeneração natural da vegetação. Em associação a estas 

medidas, sugere-se a recomposição da cobertura vegetal por meio do plantio de espécies 

nativas. Tais ações, de certo, não resolve o problema, mas minimiza o impacto da atividade 

antrópica sobre o ambiente. 

Nas áreas de cabeceiras de drenagem, é recomendado evitar qualquer forma de uso 

que resulte na supressão da vegetação. Todavia, uma vez resguardados os limites de área de 

preservação permanentes definidos pela legislação ambiental, é possível o desenvolvimento de 

práticas agroecológicas.  

Nos planaltos e chapadas, deve-se manter a faixa de 100 metros de vegetação 

natural da borda das escarpas, como forma de garantir a estabilidade geológica e manutenção 

de corredores ecológicos. Estas áreas apresentam alto potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo, devido à beleza paisagística dos paredões rochosos e por servir de abrigo a espécies 

de animais do cerrado. 

Ocupando 18% da área da bacia a Área de Uso Restrito caracteriza-se por 

apresentar risco moderado a alto de degradação física. Esta zona ocorre especialmente na 

porção centro-norte da bacia e coincide com as áreas da planície fluvial, bem como àquelas que 

apresentam relevo suave ondulado, nem sempre ocupadas por atividades antrópicas.  

Essas áreas bordejam as terras erodidas da bacia, o que incita cuidado especial no 

manejo dos recursos naturais de modo a evitar o desencadeamento de processo erosivo. Embora 

consideradas áreas propícias à manutenção e ou implantação de atividades agropastoris, se 

recomenda a adoção de atividades fundamentadas em bases agroecológicas, que garanta a 

manutenção da cobertura vegetal e os processos ambientais a ela relacionados. 

A segunda grande área ocorre na porção central da bacia e difere daquelas 

encontradas na Área de Uso Restrito pela ausência de ocupação antrópica. Trata-se, portanto, 

de áreas ainda preservadas que podem ser utilizadas como áreas de ampliação das atividades 

produtivas, sobretudo, àquelas ligadas à agricultura familiar, resguardados os devidos cuidados 

com a proteção dos recursos naturais. 

As Áreas Produtivas referem-se as áreas de desenvolvimento de agricultura 

comercial localizada no topo dos planaltos ao sul e chapadas e platôs ao norte. Esta zona ocupa 

891,9 km² da área da bacia (18% da área total), sendo que pouco mais da metade (502,7 km²) 

se encontra ocupada por lavouras comerciais. Nesta zona não há restrições quanto ao uso para 
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prática da agricultura comercial, desde que adotada as medidas preventivas de proteção do solo 

e água e resguardadas as áreas legalmente instituídas como área de preservação ambiental (área 

de preservação permanente e reserva legal). Dentro da BHAG estas áreas são relativamente 

pequenas, porém estende-se por todos os planaltos e chapadas fora dos limites da bacia.  

As Áreas Protegidas ferem-se, exclusivamente, às áreas da bacia inseridas dos 

limites do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, haja vista as limitações impostas 

pela escala de trabalho adotada. Como características principais desta área destaca-se o baixo 

risco de degradação física condicionado pela presença de vegetação arbórea e arbustiva densa, 

associado ao relevo plano (no topo do planalto) e suave ondulado (no vale do Gurguéia) com 

ocorrência de latossolos amarelo e neossolos quartizarênicos. 

O Quadro 11 resume as principais características geoambientais, limitações e 

propostas de uso para as quatro zonas de planejamento da BHAG. Devido a escala de trabalho 

as Áreas de Proteção Permanente (APPs) associadas às margens dos corpos hídricos, topos de 

morro e bordas de chapadas, não puderam ser mapeadas. Ainda assim, devem ser consideradas 

como parte da estratégia de ordenamento territorial, inclusive com a identificação das áreas que 

apresentam uso conflitante da terra.  
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Quadro 11 – Súmula das características geoambientais, potencialidades, limitações e propostas de uso para as zonas de planejamento da BHAG. 

Zonas de 

Planejamento 

Características geoambientais e 

socioeconômicas 
Potencialidades Limitações Proposta de uso 

Áreas de 

elevado risco 

de degradação 

• Zona com risco muito alto de 

degradação física associada a ocorrência 

de solos degradados e declividade 

acentuada; 

• Predominância de neossolos litólicos, 

luvissolos e argissolos; 

• Vegetação rala ou inexistente; 

• Uso atual: pastagens de pequenos 

rebanhos  

• Desenvolvimento de 

estudos científicos nas 

áreas de solos degradados 

 

 

• Uso restrito devido a 

ocorrência de amplas 

áreas sob domínio de 

processos erosivos; 

• Instabilidade 

geológica na faixa de 

domínio das escarpas 

dos planaltos e 

chapadas. 

• Áreas acometidas por 

processos erosivos devem 

ser isoladas e submetidas 

a ações de recuperação 

ambiental; 

• Nas escarpas é passível 

o desenvolvimento do 

turismo 

ecológico/científico. 

Áreas de uso 

restrito 

• Zona de risco moderado a alto de 

degradação física com predomínio de 

relevo ondulado a suave ondulado 

associada a ocorrência de latossolos 

amarelo e neossolos quartizarênicos; 

• Vegetação parcialmente degradada; 

• Uso atual: agricultura de subsistência e 

pecuária extensiva. 

• Manutenção e/ou 

ampliação das áreas 

destinadas a agricultura e 

pecuária de subsistência 

• A proximidade das 

áreas degradadas 

demanda adoção de 

práticas de conservação 

de solo e água. 

• Implantação de 

sistemas agroflorestais 

fundamentados em base 

geoecológica.  

Áreas 

potencialmente 

produtivas 

• Zona de risco moderado de degradação 

física associada a ocorrência de 

latossolos amarelo e neossolos 

quartizarênicos em área de relevo suave 

ondulado; 

• Vegetação preservada com baixo 

índice de ocupação antrópica.  

• Áreas com potencial 

para ampliação de 

ativdades produtivas 

ligadas à agricultura e 

pecuária 

 

• Extensão territrial 

restrita, abreangen 

soemnte14% da área da 

bacia; 

• Elevado grau de 

fragmentação dessas 

áreas dentro da bacia 

• Implantação de 

sistemas agroflorestais 

fundamentados em base 

geoecológica. 

    Continua 
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Zonas de 

Planejamento 

Características geoambientais e 

socioeconômicas 
Potencialidades Limitações Proposta de uso 

Áreas 

produtivas 

• Zona de baixo risco de degradação 

física associada à área de relevo plano 

com ocorrência de latossolos amarelo; 

• Vegetação típica de cerrado; 

• Uso atual: agricultura comercial 

mecanizada; 

• Zona propícia 

implantação/ampliação 

de agricultura comercial 

de larga escala.  

 

• Pequena extenção 

territorial, cobrido 

apenas 18% da área da 

bacia. 

• Manutenção e 

ampliação das áreas 

destinadas à agricultura 

comercial. 

Áreas 

protegidas 

• Zona de baixo risco de degradação 

física associada à área de relevo plano 

(no topo do planalto) e suave andulado 

(no vale do Gurguéia) com ocorrência de 

latossolos amarelo e neossolos 

quartizarênicos; 

• Vegetação típica de cerrado; 

• Área subtida ao regime de proteção 

integral correspondente ao PARNA 

Nascentes do Rio Parnaíba. 

• Presenvação das 

nascentes, manutenção da 

estabilidade geológica 

das escarpas dos 

planaltos e preservação 

de espécies de fauna e 

flora. 

• Não consta.  

• Manutenção das 

condições já 

estabelecidas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, a bacia hidrográfica é legalmente definida como a área de aplicação dos 

instrumentos de política de gestão dos recursos hídricos. Assim, o processo de planejamento 

ambiental de bacias hidrográficas passa, necessariamente, pela elaboração de diagnóstico que 

tem como finalidade revelar suas potencialidades e limitações ambientais. No rol das 

metodologias propostas para este fim, destaca-se a metodologia do diagnóstico físico-

conservacionista (DFC), apresentada no Brasil por Beltrame (1994), dada sua capacidade de 

indicar o risco de degradação física a que uma bacia está submetida. 

Assim, em um primeiro momento, esta pesquisa apresentou uma proposta de 

adequação/atualização metodológica para obtenção do DFC, fundamentado no uso de produtos 

derivados do sensoriamento remoto orbital, técnicas de modelagem espacial utilizando lógica 

fuzzy e técnicas de análise multicritério apoiadas por Sistema de Informação Geográfica. O 

processo baseou-se na análise integrada de sete parâmetros ambientais indicativos do risco de 

degradação, a saber: índice de cobertura vegetal, índice de proteção ao solo, declividade, 

densidade de drenagem, índice climático, erosividade e erodibilidade. 

As adaptações promoveram, ainda, um modo para a definição do nível de 

contribuição de cada parâmetro de análise na definição do risco de degradação física de bacias 

hidrográficas, visto que, na metodologia original, todos os parâmetros possuem o mesmo nível 

de contribuição, algo no mínimo contestável no âmbito de pesquisas ambientais. 

Durante a execução deste trabalho foram encontrados obstáculos metodológicos 

que precisaram ser contornados, dentre os quais destacam-se:  

(i) Base de dados climáticos. A baixa cobertura da rede de estações 

meteorológicas e dados inconsistentes das estações existentes levaram ao 

uso de dados de precipitação estimados por satélite;  

(ii) Rede de drenagem. A geração automática da rede de drenagem a partir do 

MDE apresentou inconsistências que precisaram ser corrigidas 

manualmente antes do cálculo da densidade de drenagem, como os erros 

de posicionamento ao longo da planície fluvial e a criação equivocada de 

drenagem no topo dos planaltos e chapadas;  

(iii) Classificação da cobertura e uso das terras. A intensa fragmentação da 

paisagem na bacia inviabilizou o uso do método de classificação 

supervisionada das imagens de satélites para obtenção do mapa de cobertura 

e uso das terras, fato contornado com a aplicação conjunta de um método de 
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classificação automática, cálculo do índice de água e vetorização manual de 

classes erroneamente classificadas pelo algoritmo;  

(iv) Índice Climático. Foi identificado a necessidade de formulação de um novo 

método para obtenção do Índice Climático de modo a possibilitar sua 

aplicação em diferentes regiões do Brasil, tendo em vista que o mesmo foi 

originalmente concebido para aplicações na Região Nordeste do Brasil; 

 

A aplicação da metodologia proposta para obtenção do DFC foi realizada na BHAG 

que resultou no mapa da distribuição espacial do risco de degradação física da bacia. Com isso, 

constatou-se que a maior parte da bacia apresenta risco médio a alto de degradação física, 

condição fortemente influenciada pela declividade, erosividade das chuvas e tipo de cobertura 

e uso das terras. As áreas que apresentam menor risco de degradação encontram-se nas terras 

planas correspondentes ao topo de planaltos que bordejam os limites da bacia, bem como nas 

chapadas e platôs distribuídos ao longo do vale. Próximo às cabeceiras de drenagem do rio 

Gurguéia ocorre áreas com risco médio de degradação física. Nessas áreas a menor intervenção 

antrópica que provoque desmatamento é potencialmente desencadeadora de processos erosivos.  

A partir desta aplicação, entende-se que a metodologia proposta tem consistência 

necessária para indicação do risco de degradação física a que uma bacia hidrográfica está 

submetida, com a vantagem de apresentar o resultado espacializado na forma de mapa temático, 

onde cada elemento do mapa – um pixel de uma imagem, por exemplo – apresenta seu 

respectivo valor do risco de degradação física. Ou seja, não há necessidade de setorização prévia 

da bacia, conforme sugerido por Beltrame (1994), em que cada setor receberia, ao final do 

processo, um único valor de risco de degradação física que seria válido para toda área, 

camuflando as variações internas. Do contrário, a proposta atual considera que o processo de 

setorização deve ocorrer posteriormente a identificação dos diferentes níveis de degradação, 

oferecendo, assim, subsídios para o planejamento ambiental. 

Outra vantagem da metodologia proposta é a possibilidade de manutenção de um 

banco de dados em ambiente SIG que permite a atualização constante das informações 

ambientais. Isso garante rapidez e precisão na consulta espacial de dados ambientais e fornece 

os subsídios necessários ao processo de ordenamento territorial.  

A partir do mapa de risco de degradação física associado ao mapeamento da 

cobertura e uso das terras, foi possível apresentar uma proposta de zoneamento ambiental para 

a BHAG, demonstrando a eficiência do uso deste parâmetro como elemento básico para o 
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planejamento ambiental. Assim a bacia foi dividida em cinco áreas que refletem diferentes 

condições ambientais:  

Diante do exposto, considera-se que a pesquisa atingiu seu objetivo ao promover 

um novo método para definição do DFC de bacia hidrográficas ao incorporar o uso de 

ferramentas de geoprocessamento a técnica de análise multicritério. Espera-se que aplicações 

futuras da metodologia em bacias hidrográficas com características geoambientais diferentes 

das encontradas na BHAG, possam testar sua consistência e inspirar possíveis melhorias. 
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APÊNDICE A – COORDENADAS GEOGRÁFICAS (EM GRAUS DECIMAIS) A 

ALTITUDE (EM METROS) DAS ESTAÇÕES VIRTUAIS DE ANÁLISE 

CLIMÁTICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO GURGUÉIA. 

Estação Latitude Longitude Altitude Estação Latitude Longitude Altitude 

1 -10,625 -45,625 784,3 22 -9,875 -44,875 439,5 

2 -10,625 -45,375 769,3 23 -9,875 -44,625 390,3 

3 -10,625 -45,125 451,8 24 -9,875 -44,375 461,8 

4 -10,625 -44,875 447,0 25 -9,625 -45,625 327,0 

5 -10,625 -44,625 594,0 26 -9,625 -45,375 539,3 

6 -10,625 -44,375 705,0 27 -9,625 -45,125 413,8 

7 -10,375 -45,625 793,3 28 -9,625 -44,875 343,3 

8 -10,375 -45,375 540,5 29 -9,625 -44,625 298,3 

9 -10,375 -45,125 500,5 30 -9,625 -44,375 470,0 

10 -10,375 -44,875 404,0 31 -9,375 -45,625 568,5 

11 -10,375 -44,625 419,8 32 -9,375 -45,375 445,3 

12 -10,375 -44,375 522,3 33 -9,375 -45,125 626,0 

13 -10,125 -45,625 806,5 34 -9,375 -44,875 659,3 

14 -10,125 -45,375 479,0 35 -9,375 -44,625 379,5 

15 -10,125 -45,125 558,3 36 -9,375 -44,375 377,3 

16 -10,125 -44,875 389,0 37 -9,125 -45,625 570,5 

17 -10,125 -44,625 355,3 38 -9,125 -45,375 565,8 

18 -10,125 -44,375 405,3 39 -9,125 -45,125 395,5 

19 -9,875 -45,625 417,5 40 -9,125 -44,875 413,8 

20 -9,875 -45,375 407,3 41 -9,125 -44,625 359,3 

21 -9,875 -45,125 411,8 42 -9,125 -44,375 255,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE  B – COMPARAÇÃO DA DRENAGEM DA BHAG ANTES E APÓS A EDIÇÃO MANUAL PARA CORREÇÃO 

POSICIONAL E ELIMINAÇÃO DA DRENAGEM GERADA EM ÁREAS DE DRENAGEM INEXISTENTE. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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APÊNDICE C – TEMPERATURA MÉDIA MENSAL E MÉDIA ANUAL (T_ANO) 

DAS ESTAÇÕES DA REGIÃO DE INSERÇÃO DA BHAG. 

Est. Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T_Ano 

01 21,7 22,0 22,9 22,8 21,9 20,5 20,5 20,8 23,4 24,1 21,3 22,7 22,1 

02 21,9 22,2 23,0 22,9 22,1 20,8 20,7 21,1 23,6 24,3 21,7 23,0 22,3 

03 23,7 24,0 24,8 24,9 24,7 24,1 24,1 25,3 27,3 27,3 24,9 24,8 25,0 

04 23,9 24,1 24,9 24,9 24,8 24,3 24,2 25,4 27,4 27,4 25,2 24,9 25,1 

05 23,2 23,4 24,2 24,0 23,6 22,8 22,7 23,6 25,8 26,1 24,0 24,3 24,0 

06 22,7 22,9 23,6 23,4 22,8 21,8 21,6 22,2 24,5 25,2 23,1 23,9 23,1 

07 21,6 21,9 22,8 22,7 21,8 20,3 20,3 20,6 23,1 23,9 21,2 22,7 21,9 

08 23,1 23,4 24,2 24,2 23,9 23,0 23,0 23,9 26,1 26,3 23,8 24,2 24,1 

09 23,4 23,7 24,5 24,5 24,2 23,5 23,5 24,5 26,6 26,7 24,4 24,5 24,5 

10 24,1 24,3 25,1 25,1 25,1 24,6 24,6 25,8 27,8 27,7 25,5 25,2 25,4 

11 24,1 24,3 25,1 25,1 25,0 24,5 24,5 25,7 27,7 27,6 25,5 25,2 25,4 

12 23,7 23,8 24,6 24,5 24,2 23,6 23,4 24,5 26,5 26,8 24,8 24,8 24,6 

13 21,5 21,8 22,7 22,5 21,6 20,1 20,1 20,3 22,8 23,7 20,9 22,6 21,7 

14 23,4 23,7 24,5 24,6 24,3 23,6 23,6 24,6 26,7 26,7 24,3 24,5 24,5 

15 23,1 23,3 24,1 24,1 23,7 22,8 22,8 23,6 25,8 26,1 23,7 24,2 24,0 

16 24,2 24,3 25,1 25,2 25,1 24,7 24,7 25,9 27,8 27,7 25,5 25,2 25,5 

17 24,5 24,6 25,4 25,4 25,4 25,1 25,1 26,4 28,3 28,1 26,1 25,6 25,8 

18 24,3 24,4 25,1 25,1 25,1 24,7 24,6 25,9 27,7 27,7 25,8 25,4 25,5 

19 23,6 23,9 24,8 24,9 24,7 24,0 24,1 25,2 27,2 27,1 24,6 24,7 24,9 

20 23,8 24,0 24,9 25,0 24,8 24,2 24,3 25,4 27,4 27,3 24,9 24,8 25,1 

21 23,9 24,1 24,9 25,0 24,8 24,3 24,3 25,4 27,4 27,3 25,0 25,0 25,1 

22 23,9 24,0 24,8 24,8 24,6 24,1 24,1 25,1 27,1 27,2 25,0 25,0 25,0 

23 24,3 24,4 25,1 25,1 25,1 24,6 24,7 25,8 27,7 27,7 25,6 25,4 25,5 

24 24,0 24,1 24,8 24,7 24,5 24,0 24,0 25,0 26,9 27,1 25,2 25,1 24,9 

25 24,1 24,3 25,2 25,4 25,3 24,9 25,0 26,2 28,1 27,8 25,4 25,1 25,6 

26 23,1 23,3 24,1 24,1 23,7 22,8 22,9 23,5 25,7 26,0 23,5 24,1 23,9 

27 23,9 24,0 24,8 24,9 24,7 24,2 24,2 25,2 27,2 27,2 24,9 24,9 25,0 

28 24,4 24,5 25,3 25,4 25,3 25,0 25,0 26,2 28,1 27,9 25,8 25,5 25,7 

29 24,8 24,8 25,6 25,7 25,7 25,5 25,6 26,9 28,7 28,4 26,4 25,8 26,2 

30 23,9 24,0 24,7 24,6 24,4 23,8 23,8 24,8 26,7 26,9 25,0 25,1 24,8 

31 22,8 23,0 23,8 23,9 23,3 22,3 22,4 23,0 25,2 25,6 23,0 23,8 23,5 

32 23,6 23,8 24,6 24,6 24,4 23,7 23,8 24,6 26,7 26,7 24,3 24,6 24,6 

33 22,7 22,9 23,6 23,6 22,9 21,9 21,9 22,4 24,6 25,2 22,8 23,8 23,2 

34 22,6 22,8 23,5 23,4 22,7 21,6 21,7 22,0 24,3 25,0 22,7 23,8 23,0 

35 24,3 24,4 25,1 25,1 25,0 24,6 24,6 25,7 27,6 27,6 25,6 25,4 25,4 

36 24,4 24,5 25,1 25,2 25,1 24,7 24,7 25,8 27,7 27,7 25,8 25,6 25,5 

37 22,8 23,0 23,8 23,8 23,2 22,2 22,4 22,8 25,0 25,4 22,9 23,8 23,4 

38 22,9 23,1 23,8 23,9 23,3 22,3 22,5 22,9 25,1 25,6 23,1 24,0 23,5 

39 24,0 24,1 24,8 24,9 24,7 24,2 24,3 25,2 27,1 27,2 24,9 25,0 25,0 

40 24,0 24,1 24,8 24,8 24,6 24,1 24,2 25,1 27,0 27,1 25,0 25,1 25,0 

41 24,4 24,4 25,1 25,2 25,1 24,7 24,8 25,9 27,7 27,6 25,7 25,5 25,5 

42 25,1 25,1 25,8 25,9 26,0 25,9 25,9 27,3 28,9 28,7 26,9 26,2 26,5 

Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊNDICE D – PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL E MÉDIA ANUAL (P_ANO) 

DAS ESTAÇÕES (EST.) DA REGIÃO DE INSERÇÃO DA BHAG. 

Est. Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez P_Ano 

01 205,24 170,58 148,99 95,26 22,62 2,73 0,63 1,54 15,83 76,37 153,73 183,14 1076,66 

02 196,27 159,00 144,99 87,62 18,91 2,92 0,36 0,80 12,98 72,72 156,09 176,97 1029,63 

03 187,01 151,93 144,68 80,32 17,75 2,17 0,37 0,93 10,81 69,74 148,04 174,24 987,99 

04 195,40 173,60 152,89 87,34 20,59 1,27 0,53 0,86 11,32 69,74 165,46 179,41 1058,40 

05 197,51 170,44 154,88 88,47 22,34 1,47 0,67 0,82 8,65 67,31 163,55 181,25 1057,35 

06 169,99 145,90 160,94 92,20 28,84 1,06 1,18 1,92 7,00 48,33 142,34 155,77 955,47 

07 191,80 163,83 148,23 94,99 20,41 1,26 0,80 1,17 8,34 62,01 159,35 173,40 1025,61 

08 219,25 171,85 154,37 94,27 36,20 4,43 0,75 2,37 14,50 71,38 157,62 186,23 1113,22 

09 200,55 166,98 154,23 87,85 27,79 2,94 0,46 0,89 9,63 69,76 151,40 178,47 1050,94 

10 186,89 165,60 143,76 84,15 27,03 1,32 0,42 0,88 10,79 72,49 143,55 172,31 1009,20 

11 194,38 176,84 150,15 93,26 27,27 1,41 0,60 0,71 10,71 69,03 155,06 173,18 1052,61 

12 192,55 172,15 150,10 94,38 27,42 1,56 0,92 1,37 9,90 66,90 157,89 178,98 1054,11 

13 184,39 172,39 149,00 94,23 21,54 1,19 0,81 1,63 8,79 59,25 152,35 169,51 1015,09 

14 224,15 179,26 157,62 92,30 29,04 2,54 0,23 1,07 12,45 77,51 157,38 182,74 1116,29 

15 205,34 180,44 155,24 83,81 26,70 2,95 0,51 0,80 11,90 71,15 148,53 182,28 1069,66 

16 187,43 175,90 146,03 80,94 20,66 1,47 0,55 0,46 15,78 64,56 135,05 177,59 1006,40 

17 195,11 171,53 160,46 94,51 21,82 1,17 0,65 0,69 11,65 63,62 154,61 173,29 1049,11 

18 192,76 167,21 151,65 96,76 21,77 1,36 1,17 1,09 8,73 61,29 155,38 172,32 1031,48 

19 178,15 165,70 147,09 95,82 20,26 1,12 0,80 1,26 7,56 55,35 145,33 164,30 982,73 

20 220,09 175,71 160,26 81,57 29,67 1,80 0,41 2,00 19,11 74,10 154,23 181,86 1100,81 

21 210,26 168,73 159,32 77,72 31,01 2,38 0,49 1,45 15,84 72,38 146,14 182,09 1067,82 

22 201,77 169,31 152,19 67,92 21,56 2,01 0,42 1,08 15,36 67,25 133,17 169,00 1001,05 

23 189,42 166,84 164,39 77,86 21,71 1,76 0,67 0,83 12,87 59,33 143,70 169,65 1009,03 

24 177,88 158,37 160,76 87,04 24,18 0,93 0,96 1,33 8,48 57,17 141,63 164,35 983,07 

25 229,61 186,17 167,97 83,58 32,87 2,01 0,57 2,80 19,48 74,19 140,85 181,16 1121,27 

26 219,84 167,12 162,28 79,82 30,19 1,43 0,68 2,03 17,03 68,93 135,50 174,69 1059,53 

27 210,22 166,25 155,91 70,02 25,48 3,25 0,62 1,66 12,97 72,40 129,90 167,60 1016,29 

28 193,11 168,82 169,69 83,24 28,56 2,47 0,79 1,66 11,65 63,13 146,28 167,49 1036,88 

29 182,24 160,03 181,22 96,87 30,41 1,64 0,99 1,28 8,10 55,41 140,29 158,18 1016,65 

30 175,43 153,01 170,23 105,54 36,69 1,74 1,34 0,95 7,56 51,33 141,40 159,12 1004,31 

31 216,46 199,12 188,20 96,79 40,30 2,73 0,80 2,79 19,96 75,14 140,18 190,91 1173,37 

32 218,65 187,27 177,91 90,78 36,96 2,55 1,11 1,76 19,55 66,18 134,04 183,07 1119,85 

33 208,45 162,12 171,49 86,63 32,58 2,32 1,11 1,64 17,02 71,58 132,19 168,91 1056,08 

34 196,22 168,28 184,73 97,44 36,17 2,87 1,17 1,88 16,67 65,22 138,72 156,51 1065,88 

35 197,29 156,83 174,90 89,06 34,25 2,64 1,08 1,57 11,18 56,87 135,46 158,33 1019,46 

36 187,38 153,83 171,27 96,52 36,85 1,48 1,34 1,50 9,71 53,20 132,45 156,59 1002,11 

37 230,43 210,99 203,01 105,91 46,64 2,97 0,88 2,27 26,30 87,46 148,34 189,88 1255,08 

38 220,75 191,26 187,35 94,47 41,76 2,65 1,17 1,58 21,01 66,00 133,29 181,71 1143,00 

39 208,69 159,26 170,44 94,68 36,11 2,97 0,64 1,31 15,68 70,32 128,42 167,83 1056,35 

40 196,10 161,88 179,62 108,32 37,23 2,92 1,03 1,38 15,10 66,31 142,00 153,09 1064,96 

41 202,78 157,97 165,81 104,79 36,33 2,75 1,07 0,92 14,44 58,71 129,21 153,14 1027,92 

42 185,90 159,02 171,81 99,44 35,23 3,34 1,45 1,31 12,39 55,82 129,88 148,84 1004,42 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E – VALORES MÉDIOS MENSAIS DO ÍNDICE DE EROSÃO (EI), 

EROSIVIDADE (R) DAS ESTAÇÕES (EST.) DA REGIÃO DE INSERÇÃO DA BHAG 

Est. EI_Jan EI_Fev EI_Mar EI_Abr EI_Mai EI_Jun EI_Jul EI_Ago EI_Set EI_Out EI_Nov EI_Dez R 

01 1520,33 1110,13 882,03 412,33 35,79 0,98 0,08 0,37 19,52 283,21 930,20 1252,65 6447,63 

02 1463,69 1023,19 874,71 371,58 27,42 1,14 0,03 0,13 14,47 270,64 991,55 1227,45 6265,99 

03 1396,41 980,93 902,71 331,92 25,48 0,72 0,04 0,17 10,97 261,08 938,63 1238,14 6087,18 

04 1419,07 1160,46 935,10 360,96 30,95 0,27 0,06 0,14 11,20 246,23 1069,59 1227,31 6461,33 

05 1446,35 1125,82 956,75 369,24 35,58 0,35 0,09 0,13 7,09 231,99 1049,50 1249,85 6472,74 

06 1221,57 942,12 1113,01 431,71 59,88 0,22 0,26 0,60 5,39 143,97 903,28 1052,97 5874,97 

07 1412,13 1080,21 911,26 427,67 31,33 0,28 0,13 0,24 6,84 207,14 1030,51 1189,66 6297,39 

08 1653,40 1092,81 910,62 393,73 77,37 2,18 0,11 0,75 16,33 245,41 943,42 1252,73 6588,86 

09 1492,17 1092,86 954,82 366,73 51,84 1,14 0,05 0,15 8,55 247,83 925,17 1223,74 6365,05 

10 1369,94 1115,28 876,90 352,83 51,20 0,30 0,04 0,15 10,75 273,81 874,75 1193,25 6119,20 

11 1413,06 1203,15 911,06 405,42 50,14 0,33 0,08 0,10 10,24 243,11 962,25 1161,17 6360,09 

12 1388,85 1148,00 909,46 413,25 50,53 0,39 0,16 0,31 8,94 230,25 991,12 1226,50 6367,75 

13 1332,23 1188,24 927,40 425,54 34,63 0,25 0,13 0,43 7,55 193,40 963,16 1154,71 6227,67 

14 1712,66 1171,37 941,24 378,94 53,08 0,84 0,01 0,19 12,58 281,62 938,82 1210,23 6701,59 

15 1530,04 1228,27 951,07 333,51 47,71 1,13 0,06 0,12 12,07 252,48 882,29 1249,57 6488,32 

16 1379,87 1238,68 902,71 331,06 32,49 0,36 0,07 0,05 20,55 225,37 790,44 1259,03 6180,67 

17 1426,07 1145,66 1022,79 415,93 34,41 0,24 0,09 0,10 11,85 212,21 960,22 1165,64 6395,21 

18 1417,26 1112,92 942,72 439,12 34,78 0,31 0,24 0,22 7,36 202,06 982,44 1171,34 6310,76 

19 1291,62 1141,90 932,61 450,04 32,07 0,24 0,13 0,29 6,00 177,05 913,68 1125,59 6071,21 

20 1680,10 1145,68 979,78 310,84 55,69 0,48 0,04 0,57 26,37 264,01 917,92 1214,68 6596,15 

21 1595,23 1097,41 995,41 293,81 61,63 0,78 0,05 0,34 19,68 260,33 859,55 1249,23 6433,45 

22 1571,21 1166,12 972,86 246,83 35,09 0,62 0,04 0,22 19,73 242,72 775,32 1162,44 6193,19 

23 1401,77 1129,68 1101,66 309,25 35,27 0,49 0,09 0,14 14,50 194,84 876,45 1162,19 6226,33 

24 1287,94 1057,05 1084,39 382,11 43,30 0,17 0,18 0,31 7,30 186,99 874,29 1125,84 6049,87 

25 1777,41 1244,43 1044,77 318,91 65,28 0,57 0,07 0,99 26,81 260,47 774,50 1188,06 6702,26 

26 1732,23 1086,80 1033,88 309,45 59,25 0,33 0,09 0,60 22,39 241,18 760,93 1171,90 6419,03 

27 1663,24 1116,11 1000,66 256,64 46,02 1,39 0,08 0,44 14,60 271,64 733,77 1131,53 6236,13 

28 1415,32 1126,19 1136,13 338,50 54,94 0,85 0,12 0,43 11,96 211,56 882,67 1111,14 6289,83 

29 1304,21 1045,73 1291,90 445,41 62,14 0,43 0,18 0,29 6,55 172,34 835,97 1025,22 6190,39 

30 1235,21 979,00 1173,68 520,70 86,38 0,49 0,31 0,17 5,90 152,89 856,11 1046,40 6057,23 

31 1546,99 1342,31 1219,60 393,76 88,81 0,91 0,11 0,95 26,90 256,04 739,09 1249,58 6865,04 

32 1637,45 1258,34 1153,23 367,44 79,76 0,85 0,21 0,45 27,01 214,71 712,62 1210,65 6662,73 

33 1586,83 1035,07 1138,76 356,70 67,66 0,76 0,22 0,42 22,44 257,88 731,59 1109,84 6308,16 

34 1420,58 1094,15 1282,08 432,20 80,16 1,08 0,24 0,53 21,49 218,40 787,85 967,30 6306,05 

35 1489,19 1008,01 1213,39 385,22 75,88 0,97 0,21 0,40 11,32 179,69 785,80 1024,55 6174,63 

36 1384,33 989,84 1188,09 448,13 87,20 0,37 0,31 0,38 9,03 162,77 767,48 1020,20 6058,14 

37 1624,81 1398,73 1310,04 433,40 107,50 1,00 0,13 0,63 40,58 313,01 768,52 1169,25 7167,60 

38 1635,59 1281,70 1237,49 386,40 96,46 0,89 0,22 0,37 30,00 210,00 693,76 1174,78 6747,65 

39 1589,63 1003,93 1126,72 414,71 80,57 1,15 0,09 0,29 19,51 250,15 696,31 1097,48 6280,53 

40 1420,21 1025,05 1223,28 517,77 84,25 1,11 0,19 0,31 18,17 224,80 820,40 932,30 6267,84 

41 1549,33 1013,36 1100,40 504,36 83,28 1,03 0,21 0,16 17,35 188,37 720,14 961,29 6139,29 

42 1363,08 1045,18 1192,13 470,50 80,63 1,47 0,36 0,30 13,64 176,29 740,96 934,07 6018,59 

Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊNDICE F – ELEMENTOS DO BALANÇO HÍDRICO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO ALTO GURGUÉIA. 

Est. T P ETP ETR DEF EXC Iu Ia Im Ms IC 

1 22,1 1076,7 1050,5 762,7 287,8 314,0 29,9 27,40 13,45 6 33,48 

2 22,3 1029,6 1068,1 755,2 312,9 274,4 25,7 29,30 8,11 7 39,36 

3 25,0 988,0 1366,7 830,1 536,5 157,9 11,6 39,26 -12,00 7 43,49 

4 25,1 1058,4 1383,2 848,8 534,4 209,6 15,2 38,64 -8,03 7 42,67 

5 24,0 1057,3 1242,3 808,3 434,0 249,0 20,0 34,94 -0,92 7 41,21 

6 23,1 955,5 1149,9 775,8 374,1 179,7 15,6 32,53 -3,89 7 41,82 

7 21,9 1025,6 1038,8 733,7 305,1 291,9 28,1 29,37 10,48 6 34,02 

8 24,1 1113,2 1257,0 836,1 420,9 277,2 22,1 33,48 1,96 7 40,62 

9 24,5 1050,9 1308,7 829,8 478,9 221,1 16,9 36,59 -5,06 7 42,06 

10 25,4 1009,2 1422,0 866,8 555,2 142,4 10,0 39,04 -13,41 7 43,78 

11 25,4 1052,6 1416,4 875,1 541,3 177,5 12,5 38,22 -10,40 7 43,16 

12 24,6 1054,1 1319,2 847,4 471,8 206,7 15,7 35,76 -5,79 7 42,21 

13 21,7 1015,1 1024,8 728,4 296,4 286,8 28,0 28,92 10,63 6 33,99 

14 24,5 1116,3 1311,5 843,2 468,3 273,1 20,8 35,71 -0,60 7 41,15 

15 24,0 1069,7 1240,7 809,7 431,0 259,9 20,9 34,74 0,10 7 41,00 

16 25,5 1006,4 1430,1 857,1 573,0 149,3 10,4 40,07 -13,60 7 43,82 

17 25,8 1049,1 1482,7 887,9 594,8 161,3 10,9 40,12 -13,19 7 43,73 

18 25,5 1031,5 1436,3 875,2 561,1 156,2 10,9 39,07 -12,56 7 43,60 

19 24,9 982,7 1335,0 820,0 535,0 162,7 12,2 40,07 -11,86 7 43,46 

20 25,1 1100,8 1377,2 857,1 520,1 243,7 17,7 37,77 -4,96 7 42,04 

21 25,1 1067,8 1383,9 855,8 528,2 212,1 15,3 38,17 -7,57 7 42,58 

22 25,0 1001,0 1365,7 828,4 537,3 172,6 12,6 39,34 -10,97 7 43,28 

23 25,5 1009,0 1432,0 852,9 579,1 156,1 10,9 40,44 -13,36 7 43,77 

24 24,9 983,1 1365,0 840,5 524,5 142,6 10,4 38,42 -12,61 7 43,61 

25 25,6 1121,3 1446,1 881,3 564,9 240,0 16,6 39,06 -6,84 7 42,43 

26 23,9 1059,5 1232,7 807,1 425,6 252,4 20,5 34,53 -0,24 7 41,07 

27 25,0 1016,3 1373,2 838,0 535,3 178,3 13,0 38,98 -10,40 7 43,16 

28 25,7 1036,9 1465,1 876,0 589,1 160,9 11,0 40,21 -13,14 7 43,72 

29 26,2 1016,7 1532,6 905,9 626,7 110,7 7,2 40,89 -17,31 7 44,58 

30 24,8 1004,3 1348,0 860,4 487,6 143,9 10,7 36,17 -11,03 7 43,29 

31 23,5 1173,4 1187,4 829,7 357,6 343,6 28,9 30,12 10,87 7 38,80 

32 24,6 1119,8 1321,2 851,0 470,2 268,9 20,4 35,59 -1,00 7 41,23 

33 23,2 1056,1 1154,8 801,7 353,1 254,4 22,0 30,58 3,68 7 40,27 

34 23,0 1065,9 1135,7 806,5 329,1 259,3 22,8 28,98 5,45 6 34,92 

35 25,4 1019,5 1426,2 873,4 552,8 146,1 10,2 38,76 -13,01 7 43,69 

36 25,5 1002,1 1441,3 886,4 554,9 115,7 8,0 38,50 -15,07 7 44,12 

37 23,4 1255,1 1178,0 885,2 322,8 399,9 33,9 27,40 17,51 6 32,76 

38 23,5 1143,0 1191,5 824,9 366,6 318,1 26,7 30,77 8,24 7 39,34 

39 25,0 1056,3 1375,7 874,7 501,0 181,6 13,2 36,42 -8,65 7 42,80 

40 25,0 1065,0 1367,7 886,7 481,0 178,3 13,0 35,17 -8,06 7 42,68 

41 25,5 1027,9 1440,4 900,7 539,7 127,3 8,8 37,47 -13,64 7 43,82 

42 26,5 1004,4 1578,7 926,9 651,8 77,6 4,9 41,29 -19,86 8 50,74 

Est.= estação virtual; T = temperatura média anual em °C; P = precipitação média anual em mm; ETP = 

evapotranspiração potencial; ETR: evapotranspiração real; DEF = deficiência hídrica; EXC = excedente hídrico; 

Iu = índice de umidade; Ia = índice de aridez; Im = índice efetivo de umidade; Ms = número de meses secos; IC 

= índice climático. Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO A – PLANILHA ELETRÔNICA ELABORADA POR ROLIM, SENTELHAS; 

BARBIERI, 1998) UTILIZADA NO CÁLCULO DO BALANÇO HÍDRICO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO ALTO GURGUÉIA. 

 
Fonte: Print Screen da tela do Excel no sistema operacional Windows 10. 

 

 

 

 


