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RESUMO --- A pouca disponibilidade de dados para a aplicação de modelos sofisticados é um 
obstáculo para a avaliação da poluição difusa no Brasil. Objetivou-se o estudo do método do índice de 
potencial de poluição não-pontual, PNPI, desenvolvido e aplicado na Itália, através de sua aplicação à 
bacia do rio Jundiaí no Estado de São Paulo. Visou-se, ainda, analisar a adaptação da ferramenta às 
condições de poucos dados das bacias brasileiras urbanas e/ou rurais e verificar a possibilidade dos 
resultados da aplicação subsidiarem a gestão e planejamento dos recursos hídricos. Baseado em 
Sistema de Informações Geográficas, o método PNPI define o potencial de produção de poluição 
difusa de cada parcela do terreno através da composição de indicadores de uso da terra, de run-off e 
de distância ao corpo receptor obtidos a partir de poucos dados de entrada. Como resultados da 
aplicação do método, foram obtidos mapas de classes de propensão à produção de poluição difusa 
para a situação de 2003 em quatro resoluções diferentes. Através dos mapas obtidos é possível definir 
áreas a serem protegidas, de atenção e para controle e recuperação, dispondo-se de um instrumento 
para hierarquização de áreas para alocação de medidas de controle de poluição difusa. 

ABSTRACT --- Data availability is a limitation to the application of complex models to assess non 
point pollution in Brazil. The objective of this paper is to study the Potential Non-point Pollution 
Index (PNPI) method, developed and applied in Italy, through the application in Jundiaí river basin 
(São Paulo State, Brazil), in order to help the management and planning of water resources in urban 
and/ or rural Brazilian watersheds. This method is GIS-based and it defines the pollution potential of 
each land unit as a function of three indicators – land use, run-off and distance from river network – 
that may be obtained with little input data. The output of the calculation is presented in the form of 
maps which highlight areas that are more likely to produce pollution in four resolutions. The maps 
may help to define areas to be protected, attention areas and areas to be controlled and restored, and it 
can be used to define priority areas for management practices allocation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, diversos fatores foram responsáveis por um crescimento acelerado da 

poluição do meio ambiente, resultando em um severo desequilíbrio ambiental. Os principais fatores 

são: crescimento (ou explosão) populacional; desmatamento; agricultura intensiva; urbanização e 

industrialização e consumo per capita crescente de recursos naturais (NOVOTNY; OLEM,1993). 

No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, os efeitos foram agravados pela 

ocorrência, na maioria dos casos, desordenada e sem planejamento de alguns destes fatores.  

Verificou-se nas áreas agrícolas o emprego indiscriminado de fertilizantes e pesticidas e a 

ausência de práticas conservacionistas do solo. Nas áreas urbanas, pode-se observar a ocupação de 

áreas ambientalmente frágeis; uma defasagem no atendimento por rede de coleta e tratamento de 

esgotos domésticos e um crescente aumento da produção de resíduos sólidos industriais, domésticos e 

de construção civil, acompanhados de grandes movimentos de solo, altas taxas de impermeabilização 

e liberação de grande quantidade de poluentes atmosféricos por automóveis e indústrias. 

Dentro deste quadro, verifica-se a potencialização da degradação da qualidade da água dos rios, 

córregos e lagos nas bacias hidrográficas brasileiras urbanas e/ou rurais. A poluição que atinge as 

águas pode ser relacionada a fontes pontuais ou difusas, de acordo com seu transporte e suas 

características.  

As fontes pontuais de poluição da água são caracterizadas por descargas de indústrias, da rede 

de esgotos urbanos ou de estações de tratamento de esgoto; elas são mais facilmente identificadas, 

mensuráveis e controladas. Diferentemente, as fontes difusas de poluição emanam de localizações 

não-pontuais (a superfície terrestre ou a atmosfera); estas por sua natureza são mais difíceis de 

identificar, mensurar e controlar (OECD, 1986). 

São consideradas cargas difusas de poluição aquelas em que o lançamento da fonte poluidora é 

intermitente e dependente da duração e da intensidade das chuvas, além da área produtora. São 

transportadas a partir de longas distâncias, não sendo possível dizer exatamente qual foi sua origem 

(PORTO, 1995).  

Devido às características das cargas difusas, a poluição gerada é um fenômeno aleatório assim 

como o evento de precipitação responsável por sua ocorrência. Assim, torna-se extremamente difícil 

determinar a distribuição temporal das concentrações dos poluentes e, além disto, estas distribuições 

mostram grandes diferenças entre os eventos hidrológicos (PORTO; HAUPT, 2004). 

Diversos modelos sofisticados já foram desenvolvidos em outros países para quantificar a 

poluição difusa e seus impactos, mas a pouca disponibilidade de dados para sua aplicação é, ainda, 

um obstáculo para a avaliação da poluição difusa no Brasil. 
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Novotny (2003) classifica as metodologias de quantificação das cargas de poluentes de origem 

difusa em: (i) Unidade de carga; (ii) Concentração Média do Evento (CME) e (iii) Modelos 

matemáticos de simulação. 

Entretanto, modelos e métodos têm sido desenvolvidos muitas vezes mesclando esses conceitos 

ou com abordagens diferenciadas da representação da realidade. Além disso, nem sempre há a 

necessidade de quantificação das cargas, a depender do problema e das ações de controle visadas, a 

avaliação do potencial de produção de poluição difusa pode ser mais indicada. Neste sentido, também 

têm sido desenvolvidas metodologias que permitem a avaliação do potencial de produção de poluição 

difusa ao invés da quantificação de cargas (HAUPT, 2009). 

Munafò et al. (2005) propõem um método simplificado para avaliação de potencial de produção 

de poluição difusa, baseado em Sistemas de SIG e focado nas forças que direcionam a poluição ao 

invés de focar em seus impactos, não exigindo monitoramento de qualidade da água.  

O método PNPI, Potential Non-point Pollution Index, como foi denominado, fornece a 

contribuição potencial de poluição não-pontual de cada unidade de superfície através da ponderação 

de diferentes aspectos físicos da bacia hidrográfica que influenciam na geração e transporte de cargas 

difusas, tais como: uso da terra, permeabilidade dos solos, declividade do terreno e interação entre 

morfologia da bacia e rede hidrográfica. 

Objetivou-se o estudo deste método de avaliação de potencial de produção de poluição difusa, 

desenvolvido e aplicado na Itália, através de sua aplicação a uma bacia hidrográfica brasileira, a bacia 

do rio Jundiaí no Estado de São Paulo. Visou-se, ainda, analisar a adaptação da ferramenta às 

condições de poucos dados das bacias brasileiras e verificar a possibilidade dos resultados da 

aplicação do método orientarem os planejadores e tomadores de decisão no que concerne, 

especialmente, à alocação de medidas de controle de produção de poluição difusa em bacias urbanas 

e/ou rurais. 

2 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE 

POLUIÇÃO DIFUSA: O MÉTODO PNPI 

O Potential Non-point Pollution Index (PNPI) é um método de avaliação do potencial de 

produção de poluição difusa que pode ser aplicado em bacias urbanas, rurais ou mistas com pouca 

disponibilidade de dados, sendo capaz de subsidiar a definição de áreas que necessitam de ações 

prioritárias de controle de poluição difusa.  

O PNPI não é um modelo estatístico nem tão pouco físico, é um método baseado em Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). Seus resultados são apresentados na forma de mapas que realçam as 

áreas mais propensas a produzir poluição. O potencial poluidor de cada parcela do terreno é função de 

três indicadores a serem determinados (MUNAFÒ et al., 2005): 
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-LCI (Land Cover Indicator): indica o potencial de geração de poluição difusa devido aos usos 

do solo da parcela. 

-ROI (Run-Off Indicator): leva em conta a mobilidade do poluente e a possível infiltração de 

acordo com a declividade, cobertura e pedologia do terreno. 

-DI (Distance Indicator): traduz a distância hidráulica ou a distância de transporte da carga. 

O maior entrave dos modelos estatísticos ou físicos de poluição difusa é a necessidade de um 

grande número de dados de entrada, de calibração e de validação. No método PNPI, a realidade da 

bacia é representada por poucos dados de entrada: mapas de uso do solo; mapas geológicos e Modelo 

Digital de Terreno (MDT), os quais são processados a partir de softwares de SIG. 

Tendo em vista as operações necessárias para obtenção dos indicadores e do PNPI, os mapas 

devem ser convertidos em matrizes de tamanho de grid compatíveis. 

O MDT é uma matriz (raster) de números ou células que representam a distribuição geográfica 

das elevações, sendo utilizado para se determinar os limites, a morfologia e a hidrografia da bacia. 

Para o cálculo do ROI e do DI é preciso determinar o caminho hidráulico através do MDT entre 

cada célula do MDT e o corpo receptor. Para tanto, segundo Jenson e Domingue (1988), é necessário 

realizar as seguintes etapas de processamento do MDT: preenchimento das depressões; cálculo das 

direções de escoamento; cálculo do fluxo acumulado e definição da hidrografia. Adicionalmente para 

o cálculo do ROI, necessita-se realizar o cálculo das declividades de maneira a obter uma matriz de 

declividades. 

Em geral, o MDT contém algumas células trabalhando como áreas de acumulação. O 

preenchimento das depressões produz um MDT modificado, no qual qualquer célula faz parte de uma 

rota descendente de células adjacentes que leva ao exutório da bacia (ISS, 2006). 

A etapa seguinte consiste na determinação das direções de escoamento. Assume-se que a água 

deixa uma célula e direciona-se somente para uma das 8 células adjacentes e que a célula receptora é a 

de maior desnível (ISS, 2006). 

O fluxo acumulado, sob o ponto de vista hidrológico, é uma medida que integra o fluxo 

superficial da água a montante de um ponto do terreno (MENDES, CIRILO, 2001). De acordo com 

Munafò et al. (2005), a matriz de fluxo acumulado é utilizada para se obter um novo grid onde cada 

célula é assinalada com um valor correspondente ao número de células que tem seu escoamento 

direcionado para ela. 

A determinação da rede de drenagem é uma operação de decisão com base nos valores de fluxo 

acumulado. Se o fluxo acumulado de uma célula supera determinado limite definido, então esta célula 

faz parte da rede de drenagem. 

Para o cálculo do LCI de cada uso da terra relativo ao Corine Land Cover (CLC) – o sistema de 

classificação europeu de uso da terra –, especialistas, que foram consultados pelo trabalho de Munafò 
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et al. (2005), deram um coeficiente dependendo do potencial de poluição. Áreas densamente 

construídas e campos de cultura intensiva receberam os maiores coeficientes, enquanto zonas naturais 

ou inalteradas receberam os menores. Os especialistas tiveram que avaliar a pressão global exercida 

pelo uso do solo nos corpos hídricos sem uma referência direta a um poluente em particular ou a um 

conjunto de poluentes (MUNAFÒ et al., 2005). 

O DI pode ser calculado pela distância de cada ponto da bacia ao corpo receptor de acordo com 

a rota da água no solo. Levando-se em conta a menor capacidade de carreamento da poluição, quanto 

maior essa distância, menor é o valor do DI. O DI é calculado como a distância normalizada entre a 

célula i e o rio. A normalização de DI foi feita por Cecchi et al. (2007) por meio de uma função 

potencial expressada por: 

DIi = exp(-[Di].k)          (1) 

Onde Di é distância da célula i ao rio medida em número de células e k é uma constante de valor 

igual a 0,090533. Se Di = 0 então DIi = 1, entretanto se Di = ∞ , DIi = 0.  

O indicador de run-off é função do tipo do solo, do uso do solo e da declividade. O cálculo do 

ROI de cada célula i requer a definição preliminar do coeficiente de run-off para cada célula ao longo 

do caminho hidráulico entre a célula i e o rio. 

O tipo de solo superficial influencia o coeficiente de run-off através de seu parâmetro 

permeabilidade. Cecchi et al. (2007) apresenta valores para o coeficiente de run-off definidos para as 

classes de uso do solo do CLC de acordo com as classes de permeabilidade. A permeabilidade varia 

de A, alta, a D, baixa. Se os mapas de permeabilidade não estiverem disponíveis, estimativas deste 

parâmetro podem ser obtidas a partir de mapas geológicos, litológicos ou pedológicos. Segundo 

Cecchi et al. (2007), os valores de coeficiente de run-off definidos para as classes de uso do solo 

devem ser corrigidos pelo efeito da declividade, através da adição de valores indicados pelo autor.  

O ROI da célula i pode ser calculado como a média do coeficiente de run-off de todas as células 

entre a célula i e o rio (ao longo do caminho hidráulico). 

Antes de serem usados, estes indicadores, LCI, ROI e DI, devem ser normalizados, obtendo-se 

valores entre 0 e 1. O PNPI é calculado através da seguinte expressão Cecchi et al. (2007): 

PNPI = 4,8.LCI + 2,6.DI+ 2,6.ROI        (2) 

Os pesos de cada um dos três indicadores expressam o maior papel do uso do solo na geração 

de carga difusa (CECCHI et al., 2007). O PNPI fornece a contribuição potencial de cada célula do 

MDT (cada unidade de superfície) de poluição não-pontual para o corpo d’água alvo.  

Quanto mais alto o valor de PNPI de uma célula, maior será seu potencial de contribuição para 

a poluição das águas por fontes difusas. Os resultados podem ser apresentados na forma de um mapa 

de classes de PNPI da bacia. 
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3 O ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO JUNDIAÍ 

Localizada no leste do Estado de São Paulo, entre as regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas, a bacia hidrográfica do rio Jundiaí possui uma área de 1.114 km2, tendo sido utilizada 

como objeto de estudo para aplicação do método PNPI. O rio Jundiaí é um importante afluente da 

margem direita do rio Tietê e tem suas nascentes a 1.000 m de altitude no município de Mairiporã, 

apresentando desnível topográfico total em torno de 500 m, em uma extensão aproximada de 110 km 

(CBH-PCJ; CETEC, 2000). Os principais tributários do rio Jundiaí são o rio Jundiaí-Mirim, o ribeirão 

Piraí e o córrego Barnabé. 

 
Figura 1 – A bacia do rio Jundiaí 

Trata-se de uma bacia mista, apresentando tanto áreas urbanas como agrícolas. Seu uso da terra 

é diversificado e caracterizado pela predominância da pastagem com áreas de culturas anuais e 

perenes, apresentando também áreas de reflorestamento e solo exposto. A bacia tem importantes 

manchas urbanas, destacando-se a região das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Várzea 

Paulista. O reflorestamento também é uma atividade significativa devido, principalmente, à 

proximidade das indústrias de papel e celulose. Ao sul da bacia, encontra-se ainda uma relevante área 

de vegetação nativa da bacia hidrográfica. 

O argissolo vermelho amarelo é o principal tipo de solo encontrado na bacia; entretanto, existe 

porção significativa de latossolo vermelho amarelo na sub-bacia do rio Jundiaí-Mirim. 

Depreende-se de DAE (2008) que o problema de poluição das águas do rio Jundiaí remonta ao 

início do século passado, sendo que diversos municípios da bacia não realizam captações para 

abastecimento público no curso principal devido à má qualidade de suas águas, embora exista 

disponibilidade quantitativa. 

O controle das fontes pontuais de poluição está em vias de se efetivar na bacia do rio Jundiaí e 

os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí têm se mostrado 
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comprometido com o alcance de metas de qualidade da água mais exigentes, inclusive em direção ao 

controle das fontes de poluição difusa. 

Os principais dados utilizados para o estudo de caso foram: (i) o modelo digital de terreno; (ii) o 

mapa de usos da terra do ano de 2003 e (iii) o mapa pedológico da região da bacia do rio Jundiaí, 

sendo o primeiro obtido de Miranda (2005) e os dois últimos de mapas das bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí de CBH-PCJ e Irrigart (2004) e CBH-PCJ e Irrigart (2007), respectivamente. 

Adicionalmente foi empregada a base hidrográfica da bacia do rio Jundiaí disponibilizada por IBGE 

(2000). Através da utilização destas informações foi avaliado o potencial de produção de poluição 

difusa na bacia do rio Jundiaí para a situação do ano de 2003 (ano de referência do mapa de uso da 

terra disponível). A seguir, apresentam-se o mapa de usos da terra e o mapa pedológico empregados. 

 

Figura 2 – Mapa de uso da terra da bacia do rio Jundiaí. Fonte: CBH-PCJ e Irrigart (2004). 

 

Figura 3 – Mapa pedológico da bacia do rio Jundiaí. Fonte: CBH-PCJ e Irrigart (2007). 

As principais operações e o processamento dos mapas de entrada e do MDT foram realizados 

através do software de SIG ESRI ArcGIS 9 e suas extensões Spatial Analyst e ArcHidro Tools. 

A partir da percepção da grande importância do tamanho de célula a ser escolhido, 

especialmente para o uso a ser feito com os resultados, foram definidos quatro tamanhos diferentes de 

célula para aplicação do método, quais sejam: 1.000 m x 1.000 m; 500 m x 500 m; 250 m x 250 m e 

90 m X 90 m (aprox.). O último valor utilizado corresponde à resolução do MDT utilizado. 

Os mapas de uso da terra e o mapa pedológico foram convertidos em mapas no formato raster, 

tendo sido gerado um mapa para cada tamanho de célula definido. O mesmo foi feito com o MDT.  

A realização direta das operações de preenchimento das depressões, de definição das direções 

de escoamento e de cálculo de fluxo acumulado ao modelo digital de terreno disponível para a bacia 
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do rio Jundiaí conduziram a uma definição de hidrografia não condizente com a realidade de toda a 

bacia devido a alguns trechos inconsistentes do MDT.  

Para se obter um modelo digital de terreno hidrologicamente correto, procedeu-se a 

metodologia denominada de Burn Streams descrita por O’Neil-Dunne (2004). Através desta 

metodologia, assegura-se que o escoamento superficial é direcionado para aquelas células que 

correspondem à hidrografia conhecida. 

O MDT modificado resultante da execução de Burn Streams foi utilizado para concretização 

das operações de preenchimento das depressões, de cálculo das declividades3, de definição das 

direções de escoamento e de cálculo do escoamento acumulado. 

A definição da hidrografia, a ser tomada como corpo receptor para o cálculo da distância a 

partir de cada célula, foi realizada através de testes de valores de fluxo acumulado das células e 

comparação com a rede hidrográfica principal conhecida da bacia.  

As redes hidrográficas constituídas de células definidas pelos limiares de fluxo acumulado 

foram assinaladas como células fonte ou objetivo para a obtenção de um mapa de distâncias no qual é 

atribuído a cada célula um valor correspondente à distância (em número de células) ao corpo hídrico 

ao longo do caminho hidráulico ou caminho de máxima declividade. 

Ao mapa de distâncias foi aplicada a eq. 1 com a constante k igual a 0,090553 conforme 

definido por Cecchi et al. (2007), obtendo-se assim o mapa do indicador de distância ou o mapa de 

DI. Outros valores de k foram empregados como parte dos testes de sensibilidade realizados. 

Partiu-se, então, para a determinação do indicador de uso da terra, o LCI. Para tanto, foi 

necessário correlacionar as classes de uso da terra do sistema de classificação europeu Corine Land 

Cover com as classes constantes do mapa de uso da terra da bacia do rio Jundiaí. 

A tabela 1, a seguir, apresenta os valores do indicador de uso da terra utilizados para obtenção 

de um mapa de LCI e sintetiza as correlações determinadas entre as classes de uso da terra do Corine 

Land Cover e as classes existentes no mapa de usos da terra da bacia do rio Jundiaí. Como não se 

dispunha de informações a respeito da classe outros, para determinação do respectivo LCI foi 

efetuada uma média simples dos valores de LCI dos demais usos da bacia.  

O último indicador determinado foi o indicador de run-off (ROI). Como não se dispunha de um 

mapa de permeabilidade dos solos, foi necessário definir a que classe de permeabilidade pertenciam 

os dois solos encontrados na bacia do rio Jundiaí de acordo com seu mapa pedológico. 

Os argissolos vermelho amarelo são normalmente profundos, com argila de atividade baixa e 

são bem a moderadamente drenados, tendo sido definidos como solos da classe A – classe de alta 

permeabilidade. Os latossolos vermelho amarelo são, em geral, muito profundos ou profundos, muito 

                                                
3 Os resultados do cálculo das declividades com o MDT modificado por Burn Streams devem ser usados com ressalva, 
já que produz valores de declividade muito altos e irreais ao longo das margens da rede hidrográfica. 
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porosos e acentuadamente a bem drenados, sendo atribuídos à classe B – classe de média alta 

permeabilidade. 

Foram, então, extraídos de Cecchi et al. (2007) os valores de coeficiente de run-off relativos às 

classes de permeabilidade dos solos A e B e das classes de uso da terra correspondentes aos solos e 

usos encontrados na bacia do rio Jundiaí, também ilustrados na tabela 1 a seguir apresentada. 

Tabela 1 – Valores de LCI e de coeficientes de run-off  relativos às classes de permeabilidade dos solos A e B e das 
classes de uso da terra correspondentes aos solos e usos encontrados na bacia do rio Jundiaí 

Classes de uso da terra do 
CLC 

Classes de uso da 
terra da bacia do 

rio Jundiaí 

LCI 
(0 - 10) 

Coeficientes de run-off das classes 
de permeabilidade dos solos 

A - Latossolo 
vermelho 
amarelo 

B - Argissolo 
vermelho 
amarelo 

Tecido urbano contínuo Áreas urbanas 8,22 0,77 0,85 
Culturas anuais de regadio Culturas anuais 8,89 0,70 0,80 
Pomares Culturas perenes 7,89 0,58 0,73 
Pastagens Pastagem 4 0,30 0,58 
Sistemas agroflorestais Reflorestamento 2,89 0,45 0,66 
Florestas de folhosas Vegetação nativa 0,56 0,36 0,60 
Áreas ardidas Solo exposto 2,67 0,77 0,86 
 Outros 5 0,56 0,73 

 

As informações contidas na tabela 1 foram utilizadas para a obtenção de um mapa de valores de 

LCI de acordo com a classe de uso da terra e de um mapa de coeficientes de run-off para a bacia do 

rio Jundiaí conforme o tipo de cobertura da terra e o tipo de solo encontrados numa mesma unidade de 

área ou célula. Os valores de coeficiente de run-off obtidos foram corrigidos pelo efeito da 

declividade conforme indica Cecchi et al. (2007). 

A metodologia para a obtenção do ROI previa que o valor do indicador de cada célula resultava 

do cálculo da média dos coeficientes de run-off corrigidos ao longo do caminho hidráulico entre a 

célula e o curso d’água. Devido à pequena variabilidade entre os valores de coeficientes de run-off 

encontrados na bacia do rio Jundiaí e às pequenas distâncias aos corpos receptores definidas pela 

densidade da rede hidrográfica, por simplificação admitiu-se como valor de ROI o próprio valor de 

coeficiente corrigido de run-off de cada célula.  

Findas as etapas de determinação dos indicadores, passou-se ao cálculo de PNPI. Os 

indicadores DI e ROI já tinham seus valores na escala de 0 a 1, tendo sido, apenas, transformado os 

valores de LCI para este intervalo. De posse dos mapas dos três indicadores em formato raster, foi 

aplicada a eq.  2, o que resultou num mapa de valores de PNPI. 

A partir da análise da distribuição dos valores de PNPI, foram aplicadas aos mapas de PNPI dos 

quatro diferentes tamanhos de célula as seguintes faixas de valores: Classe I - Baixo potencial: PNPI 

≤ 4,5; Classe II - Médio baixo potencial: 4,5 < PNPI ≤ 5,5; Classe III - Médio potencial: 5,5 < PNPI ≤ 

6,5; Classe IV - Médio alto potencial: 6,5 < PNPI ≤ 7,5 e Classe V - Alto potencial: PNPI > 7,5. 
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4 RESULTADOS 

Inicialmente foram gerados mapas de PNPI mantendo-se os parâmetros propostos por Cecchi et 

al. (2007), conforme descrito nos itens 2 e 3, constituindo-se nos resultados principais da aplicação da 

metodologia e ilustrados na figura 4 para os quatro diferentes tamanhos de célula utilizados: 1000 m x 

1000 m, 500 m x 500 m, 250 m x 250 m e 90 m x 90 m, os resultados principais da aplicação da 

metodologia. Através dos mapas constituintes da figura 4 pode-se observar, de acordo com a 

resolução, a distribuição espacial dos valores obtidos de PNPI que retrata as regiões de maior e menor 

potencial de produção de poluição difusa na bacia do rio Jundiaí. 

Após a obtenção dos resultados principais, foram realizados diversos testes dos principais 

parâmetros previstos na metodologia com o intuito de verificar a influência deles nos resultados, mas 

que não são aqui apresentados. Em cada teste foi realizada a variação de um tipo de parâmetro de 

maneira isolada mantendo-se os demais parâmetros constantes, isto é, conforme previsto pela 

metodologia e empregado na obtenção dos resultados principais. Nos testes de sensibilidade foram 

variados os seguintes parâmetros: (i) constante k do cálculo do indicador de distância; (ii) pesos dos 

indicadores da fórmula para obtenção do PNPI; (iii) valores de LCI e (iv) valores dos coeficientes de 

run-off. 
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Figura 4 – Resultados principais da aplicação do método PNPI à bacia do rio Jundiaí para as resoluções de: (a) 1000 m; (b) 500 m; (c) 250 m e (d) 90 m 

(b) (a) 

(c) (d) 
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5 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos e apresentados no item 4 a partir da aplicação do método PNPI à bacia do rio 

Jundiaí são aqui analisados e discutidos, bem como são indicadas sua aplicabilidade e suas limitações, 

além de serem sugeridas novas pesquisas para aprimoramento da metodologia. 

Ao se observar os resultados gerados (figura 4), percebe-se uma grande diferença entres eles, 

principalmente entre os decorrentes do máximo e mínimo tamanho de célula empregados – 1000 m e 90 

m. Entretanto, é possível perceber a influência, maior ou menor, dos três indicadores – LCI, DI e ROI. 

Nos quatro mapas da figura 4, nota-se que as áreas urbanas e ocupadas por culturas anuais e 

perenes estão bem demarcadas e correspondem às regiões de alto potencial de geração de poluição difusa. 

Isto se deve a estes usos possuírem os mais altos valores de LCI que possui o maior peso para 

determinação do PNPI. No outro extremo, encontra-se a área de vegetação nativa cujo LCI é o mais baixo 

como uma região bem definida (Serra do Japi) de baixo e baixo médio potencial de produção de poluição. 

Os demais usos da terra por possuírem valores intermediários de LCI, sucumbem à influência dos 

outros indicadores. O predomínio da cor amarela, potencial médio, deve-se justamente ao valor mediano 

de LCI da pastagem que é o uso da terra predominante na bacia do rio Jundiaí. 

Chama muito a atenção nos mapas de resultados, a existência de uma faixa de médio alto potencial 

ao longo dos cursos d’água. Tal ocorrência está relacionada tanto à influência do indicador de distância 

quanto ao de run-off, mas também em parte ao LCI. As regiões mais próximas aos rios possuem os mais 

altos valores de DI e também são regiões de declividade alta, fator que contribui para altos valores de 

ROI. Além disso, na maior parte da bacia, não se encontra vegetação nativa ao longo dos corpos hídricos 

que poderia diminuir a alta pressão que estas regiões representam para a poluição hídrica. 

Entretanto, para o mapa gerado com células maiores, esta faixa é bastante larga, mas na resolução 

do MDT (figura 12d) esta faixa tem largura bem reduzida. Essas diferenças são ocasionadas pelo fato de 

a distância ao rio ser computada no cálculo de DI em número de células, podendo ser a mesma em 

qualquer resolução, apesar da distância real variar em função do tamanho de célula utilizado. 

A influência de ROI é confundida com a dos outros indicadores, pois guarda relação com a escala 

de LCI e, além disso, junto aos rios se concentram declividades altas, coincidindo alto DI com alto ROI. 

Entretanto, uma análise mais atenta permite verificar a influência de ROI nos resultados. 

Na região da sub-bacia do rio Jundiaí-Mirim de latossolo vermelho amarelo, solo de maior 

permeabilidade, o uso da terra predominante é a pastagem. A ocorrência deste tipo de uso e deste tipo de 

solo converge para um coeficiente de run-off baixo (0,30), podendo-se relacionar este fato às áreas de 

baixo médio potencial de produção de poluição difusa encontradas nesta região. 
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Em alguns trechos da faixa de classe IV ao longo dos cursos d’água, encontram-se certas 

descontinuidades de menor potencial devido a regiões de baixa declividade atravessada pelos rios e que, 

por este motivo, possuem baixo ROI. 

Nas maiores resoluções, verifica-se uma faixa de médio alto potencial circundando a área de 

vegetação nativa correspondente à Serra do Japi. Para estes tamanhos de célula, o mapa de declividades 

aparece descontinuado nessa região com altos valores, contribuindo para maiores ROI. Tal “cinturão”, 

nas outras resoluções, não se define bem devido à maior precisão para a definição da declividade. 

A metodologia aplicada carece de uma comprovação com a realidade. A validação de um índice 

como o PNPI não é uma tarefa fácil (MUNAFÓ et al., 2005). Os testes de sensibilidade realizados foram 

um caminho para verificação da influência nos resultados dos parâmetros previstos pelo método. 

A despeito de todas as diferenças verificadas, algumas características observadas nos resultados 

principais se mantiveram na maioria dos testes de sensibilidade. As regiões de maior potencial são as 

áreas urbanas e de culturas, enquanto a de menor potencial se identifica com a área de vegetação nativa. 

Além disso, a importância dos territórios junto aos rios foi, no geral, de potencial intermediário para 

geração de poluição difusa. A classe de uso pastagem apareceu como muito flexível em todos os testes.  

A escolha do tamanho de célula passa necessariamente pela análise do tamanho da bacia, dos 

objetivos da avaliação e da rede hidrográfica de interesse. A resolução empregada restringe o porte dos 

afluentes que o método terá sensibilidade para representar. A escala da intervenção visada pode balizar 

essa escolha. Se o objetivo do estudo for identificar áreas em risco para planejamento ambiental, células 

maiores são mais aconselháveis, mas se interessar a seleção de trechos de rios que necessitam de uma 

ampla e contínua reconstituição da mata ciliar, por exemplo, células menores são requeridas. 

Os resultados obtidos podem servir como uma ferramenta para tomada de decisão por parte dos 

gestores da bacia. Os comitês das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí já 

implantaram a cobrança pelo uso da água, cujos recursos financeiros são para exclusiva aplicação nas 

bacias. O destino destes recursos e de outros passa por uma hierarquização deliberada pelos comitês. 

O método PNPI ao definir regiões de diferentes potenciais de produção de poluição difusa contribui 

para que os decisores possam definir a ordem de prioridade das regiões e municípios das bacias para 

investimento dos recursos financeiros e para realização de intervenções, visando o controle da poluição 

não-pontual, tais como: recuperação de mata ciliar, de controle do escoamento superficial urbano e de 

técnicas de agricultura sustentável. 

Os mapas resultantes da aplicação do método podem ajudar na determinação de uma rede de 

monitoramento de tempo úmido que compreenda a localização de estações em pontos de alto, médio e 

baixo potencial de produção de poluição difusa. 
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Os mapas de PNPI podem ser um instrumento de orientação para o planejamento territorial, 

definindo-se áreas a serem protegidas – de baixo potencial de produção de poluição -, áreas de atenção – 

de médio baixo a médio alto potencial – e áreas para controle e recuperação – de alto potencial.  

Cenários futuros de uso e ocupação da terra, criados a partir de zoneamentos pretendidos para a 

bacia ou da localização do crescimento de áreas urbanas e de culturas ou ainda de intervenções 

alternativas como o reflorestamento, podem ser avaliados quanto às modificações nos padrões de 

potencialidade de produção de cargas de poluição difusas através da aplicação da metodologia PNPI. 

Contudo, outras fontes não-pontuais de poluição tais como a deposição úmida não são 

contempladas pelo método, não sendo possível utilizar os resultados para o gerenciamento dessas fontes.  

Além disso, por não estabelecer relações diretas com cada poluente, os valores do índice não 

servem para definir medidas de controle de poluentes específicos. 

A aplicação do método PNPI em outras bacias hidrográficas brasileiras depende basicamente da 

disponibilidade de um modelo digital de terreno, de um mapa de solos e de um mapa de uso da terra. 

Miranda (2005) disponibiliza a base do projeto “Brasil em relevo” a partir da qual é possível obter 

modelos digitais de elevação de todo o país. Assim, dependendo dos objetivos da avaliação esta pode ser 

uma fonte adequada para aplicação da metodologia. Se o foco da avaliação for mais local pode ser mais 

apropriado elaborar um MDT a partir de levantamento topográfico, sendo comum que as prefeituras e 

concessionárias ou serviços autônomos de saneamento disponham deste tipo de informação. 

Os mapas pedológicos costumam ser mais fáceis de serem encontrados, o que já não ocorre com os 

mapas de uso e ocupação da terra. Entretanto, mapas de uso da terra podem ser elaborados a partir de 

imagens de satélite como as disponibilizadas por Miranda e Coutinho (2004). 

Para uma melhor aplicabilidade da metodologia no Brasil e para aprimoramento da metodologia 

podem ser sugeridos alguns estudos e pesquisas adicionais. 

As contribuições dos especialistas consultados pela pesquisa de Munafò et al. (2005) são 

extremamente importantes para a agregação dos dados de entrada em um índice sintético. A realização de 

uma consulta a especialistas brasileiros sobre os parâmetros empregados se constituiria numa pesquisa de 

relevância que permitiria ao método estar em maior sintonia com as condições encontradas no Brasil. 

A elaboração de mapas de permeabilidade de solos brasileiros ou a definição de uma 

correspondência direta entre a nomenclatura atualizada dos solos segundo o “Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos” (conforme Jacomine (2005)) e as classes de permeabilidade para definição de 

coeficiente de run-off faria a metodologia mais coerente com as características dos solos brasileiros, além 

de tornar sua aplicação mais simples. 
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O estudo do transporte das cargas difusas através do escoamento superficial, bem como do 

processo de interceptação ou decaimento dos poluentes relacionado à distância ao corpo hídrico pode 

conduzir a uma formulação matemática mais precisa para o cálculo de DI, baseado não na distância em 

número de células, mas na distância efetiva a ser percorrida pelas cargas. 

Poderia ser estudada a inclusão de um indicador relacionado ao total anual de chuva ou a uma 

precipitação com certo período de retorno como fator de maior arraste de poluentes depositados na 

superfície e oriundos da deposição úmida atmosférica.  

Para se definir políticas de proteção e recuperação seria útil conhecer quais trechos de rios sofrem 

maior pressão por cargas difusas. Para cada trecho de rio poderia se calcular a soma dos potenciais 

relativos, obtendo-se um mapa para apoiar estudos de vulnerabilidade hídrica. 

A sequência de operações necessária para a obtenção de PNPI pode ser automatizada através de 

programação computacional, o que se realizado com a criação de uma interface simples pode contribuir 

para a disseminação da metodologia e facilitar a avaliação de diferentes cenários de uso da terra. 

Contudo, a disseminação desta metodologia ou de outras para a avaliação da poluição dos rios por 

fontes difusas no Brasil só poderá se efetivar quando do crescimento da importância deste tipo de 

poluição para os gestores ambientais e de recursos hídricos e para a sociedade que, por sua vez, depende 

de um maior avanço no controle das fontes pontuais de poluição hídrica ou de uma compreensão da 

necessidade de se adiantar aos problemas futuros. 

6 CONCLUSÕES 

O método PNPI, aplicável a bacias urbanas e/ou rurais, mostrou-se um método simplificado, 

adaptável às condições de baixa disponibilidade de dados das bacias brasileiras e capaz de subsidiar a 

gestão e planejamento dos recursos hídricos. 

Trata-se de um método que avalia o potencial de produção de poluição difusa de uma bacia 

hidrográfica, utilizando-se de dados de entrada frequentemente disponíveis ou de fácil obtenção no país. 

Além disso, o PNPI é um índice que congrega de maneira sintética três fatores de relevância destes 

processos físicos – uso da terra, coeficiente de run-off e distância ao corpo hídrico – para definir o 

potencial poluidor de cada parcela do terreno. Ao invés de realizar uma representação da realidade física 

da bacia, o método se baseia na consulta de especialistas para determinação de coeficientes para cada um 

dos fatores utilizados, visando à avaliação integrada deste potencial poluidor. 

A bacia do rio Jundiaí, com uma variedade de usos da terra, foi um conveniente estudo de caso. E, 

apesar dos parâmetros de usos da terra da metodologia serem dados pelo sistema europeu de classificação 

de cobertura da terra, foi possível estabelecer uma correlação com os usos da terra da bacia. 
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Como resultados da aplicação do método, foram obtidos mapas de classes de propensão à produção 

de poluição difusa que definem áreas de baixo, médio baixo, médio, médio alto e alto potencial poluidor 

na bacia do rio Jundiaí, para a situação do ano de 2003 (ano de referência do mapa de uso da terra 

disponível) em quatro resoluções diferentes – 1.000 m, 500 m, 250 m e 90 m.  

Os resultados obtidos realçaram as áreas com maior potencial de geração de poluição difusa através 

de um esforço relativamente pequeno que pode poupar tempo e recursos para análises das situações 

críticas. E, de fato, permitem subsidiar a gestão e o planejamento ambiental e de recursos hídricos. 

Entretanto, a metodologia permanece de difícil validação. Neste sentido, os testes de sensibilidade 

realizados permitiram verificar a influência nos resultados dos parâmetros previstos pelo método. A 

despeito de todas as diferenças verificadas, algumas características observadas nos resultados principais 

se mantiveram consistentes na maioria dos testes de sensibilidade.  

As regiões de maior potencial são as áreas urbanas e de culturas anuais e perenes, constituindo-se 

em áreas de prioridade para recebimento de ações de controle de aporte de cargas difusas aos corpos 

d’água. A concentração de áreas de médio alto potencial ao longo da rede hidrográfica torna evidente aos 

gestores e tomadores de decisão que os territórios nas vizinhanças dos rios representam um papel chave 

na produção de poluição difusa e que requerem atenção especial sobre sua ocupação. Por outro lado, o 

remanescente de mata nativa da bacia se identifica como a área de menor potencial poluidor em todos os 

casos, definindo-se, claramente, como área a ser protegida. Os demais usos da terra, especialmente a 

pastagem, têm seu potencial poluidor mais influenciável pelos outros dois fatores incorporados por PNPI. 

Os mapas de PNPI podem ser um instrumento de orientação para o planejamento territorial e de 

apoio para hierarquização de áreas a receberem recursos ou medidas de controle de poluição difusa. 

A resolução a ser empregada nos mapas depende dos propósitos da avaliação e da escala da 

intervenção, sendo que para avaliações no nível de planejamento uma resolução menor é suficiente, 

enquanto que para análises focadas nos afluentes de menor porte uma resolução maior é requerida. 

A metodologia permite a avaliação de diferentes cenários decorrentes da modificação dos padrões 

de uso e ocupação da terra ou da realização de intervenções alternativas como o reflorestamento. 

Na falta de dados para aplicação de modelos mais complexos, a aplicação da metodologia PNPI 

para avaliação de potencial de produção de poluição difusa nas bacias hidrográficas brasileiras parece 

muito promissora especialmente quando do ganho de importância do controle da poluição difusa pelo 

avanço no controle das cargas pontuais.  

A utilização do método para gestão territorial e de recursos hídricos contribuirá para melhoria da 

qualidade da águas de rios e córregos, o que pode representar ganhos em disponibilidade hídrica para 

múltiplos usos e benefícios econômicos, sociais e ambientais para toda a sociedade. 
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