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A INFLUÊNCIA ANTRÓPICA EM BACIAS HIDROGRÁFICAS URBA NAS 

João Felipe Carvalho Landim ¹; Marina Domingos Brandão ² ; Maria Lúcia Calijuri³ 

RESUMO - O ribeirão Ipanema é o principal curso d’água que drena o perímetro do município de 
Ipatinga/Minas Gerais, onde é alvo do processo de urbanização e industrialização. Este trabalho tem 
como objetivo identificar e discriminar áreas potencialmente contaminadas na Bacia do ribeirão 
Ipanema, buscando fornecer ao poder público local uma importante ferramenta na gestão de riscos 
ambientais. Foram analisados dados da qualidade da água de sua nascente até sua foz no rio Doce. 
Com o uso do software ArcGis confeccionou-se mapas de identificação da qualidade da água em 
determinados pontos da Bacia do ribeirão Ipanema. Verificou-se que grande parte das áreas de 
média ou ruim IQA (Índice de Qualidade das Águas) se localizam no entorno da malha urbana do 
município, sendo apresentado apenas um efeito anômalo em parte da área rural. Algumas medidas 
mitigadoras foram propostas para solucionar parte do problema, sendo as fossas escolhidas para 
estudo através da manipulação de layers no software IDRISI Andes. Os resultados foram 
informações importantes para a gestão sanitária municipal, que correlacionam as restrições e fatores 
da instalação de fossas sépticas na área rural, indicando a área mais provável de sua ocorrência e a 
adequabilidade de determinados locais. 

ABSTRACT – The Ipanema Stream is the main water course which drains all Ipatinga city around, 
in Minas Gerais state. Actually, Ipatinga suffer many impacts caused by amazing increases of the 
urbanization e industrialization process. This paper aims to recognize and list the principal and 
potentially contaminated areas in the drainage-basin of Ipanema Stream, looking for new ways and 
tools to help Ipatinga public power to manage all environmental risks. During this job, data were 
analyzed according to water quality around all waterway since its source until the river mouth, in 
Doce river. Using ArcGis software, were prepared maps to identify water quality in several points of 
the drainage-basin of the Ipanema Stream. It allowed searching many areas of average or bad IQA 
(Water Quality Index) located in the surrounding urban land of the city, being presented only in an 
anomalous effect for the rural area. Some mitigation measures were proposed to solve part of the 
problem, septic pits being chosen for study by manipulating layers in IDRISI Andes software. The 
results are important information for managing municipal sanitary, that correlate restrictions and 
factors installing septic pit in rural area, indicating the most likely area of occurrence and suitability 
of certain locations. 
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INTRODUÇÃO 
 

A água, elemento essencial a para a vida, pode ser poluída ou contaminada por vários 

estressores antrópicos. Denomina-se água poluída aquela que é ou esta contaminada por substâncias 

químicas, detritos orgânicos e organismos patogênicos, portanto, imprópria para o consumo [Eder 

(2005)]. A interferência do homem, quer de uma forma concentrada, como na geração de despejos 

domésticos ou industriais, quer de uma forma dispersa, como na aplicação de defensivos agrícolas 

no solo, contribui na introdução de compostos na água, afetando a sua qualidade. Portanto, a forma 

em que o homem usa e ocupa o solo tem implicação direta na qualidade da água [Von Sperling 

(2005)]. 

O estudo da influência de atividades humanas sobre a qualidade da água demanda a 

consideração que corpos hídricos possuem a capacidade de refletir as alterações de seu estado em 

função de atividades antrópicas irregulares de seu entorno. A água é um fator primário na 

conformação do espaço geográfico que condiciona a localização dinâmica da atividade humana. 

Como conseqüência destas atividades irregulares existe a degradação e redução da disponibilidade 

hídrica, resultando no comprometimento do seu uso para finalidades diversas, prejudicando as 

gerações atuais e futuras. A alteração na qualidade da água ocorre de maneira natural ao longo de 

seu percurso até o oceano, porém seu uso e descarte irregular, em várias partes da sociedade 

(rural/urbano/industrial), modificam de forma significativa os padrões de qualidade dos recursos 

hídricos. Assim, influências antrópicas sobre a qualidade da água estão fortemente associadas ao 

crescimento da urbanização, da expansão das atividades agropecuárias e industriais, consideradas 

essenciais a existência da espécie humana. No mundo atual, a expansão destas atividades engendra 

alterações deletérias crescentes sobre a qualidade das águas [Haddad (2007)]. 

O conhecimento do estado das águas permite não somente auxiliar na definição de usos 

pretendidos como também avaliar sua qualidade e indicar quais atividades humanas causam, ou 

podem causar, sua degradação. A pesquisa sobre qualidade das águas, normalmente, exige ainda a 

definição da dimensão espacial, sendo que uma delas pode ser dada pela delimitação da bacia 

hidrográfica, preconizada como unidade territorial de gestão dos recursos hídricos pelo artigo 8º da 

Lei das Águas do Brasil, nº 9.433/97 [Brasil (1997)]. 

O foco deste trabalho está na Bacia Hidrográfica do ribeirão Ipanema (BHRI), localizado no 

município de Ipatinga, situado na região leste de Minas Gerais. Esta cidade sedia um dos maiores 

complexos da siderurgia nacional, e é considerada a principal cidade do Vale do Aço, possuindo 

224.636 habitantes. [IBGE (2011)]. 
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Já é fato consumado que os fatores antrópicos irregulares influenciam drasticamente as 

condições da qualidade dos corpos d’água. Os fatores mais comumente encontrados são uso e 

ocupação, depósito de lixos irregulares, edificações, proximidades às malhas viárias, falta de coleta 

e tratamento adequado dos esgotos e resíduos sólidos. O objetivo deste trabalho é levantar e discutir 

os usos antrópicos que afetam a qualidade das águas da BHRI, bem como seu posicionamento 

georreferenciado no município, incluindo as propostas para a mitigação e prováveis decisões a 

serem tomadas visando a melhoria no saneamento da porção rural, além de tornar publico 

informações sobre as características e condições ambientais da referida bacia hidrográfica. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Características físicas da bacia hidrográfica e do município 
 

A elaboração deste estudo contou com o levantamento de informações previamente 

existentes, através de consultas bibliográficas e reuniões com a Prefeitura Municipal de Ipatinga 

(PMI) foi possível criar os cenários desejados. 

Os mapas foram produzidos com uso do“ESRI®ArcMaptm 9.3”. O modelo de elevação 

hidrologicamente consistente (MDEHC) está apresentado na Figura 1. 

 

  

Figura 1 – Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC) – Ipatinga  
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A Bacia Hidrográfica do ribeirão Ipanema (BHRI), universo desse estudo, pode ser 

considerada uma microbacia do rio Doce, pois está situada na região do médio rio Doce em Minas 

Gerais, e sua foz (19º29´25´´S e 42º30´14´´O) deságua diretamente neste rio, próxima ao encontro 

do rio Piracicaba com o rio Doce. A BHRI encontra-se nos limites do município de Ipatinga, 

distante 220 km da capital do estado, Belo Horizonte. As coordenadas geográficas do centro da 

cidade são 19º 27’55” S e 42º 33’12” W. 

A altitude média do município é de 220 metros acima do nível do mar, tendo seu valor 

máximo na Serra dos Cocais (1.163 metros) e o mínimo na foz do rio Piracicaba (200 metros). A 

rede hidrográfica da cidade é composta, principalmente, pelos rios Piracicaba e ribeirão Ipanema, os 

quais pertencem à bacia do rio Doce. O clima é tropical subquente e subseco, tendo como 

precipitação média anual, aproximadamente, 1.280 mm [Prefeitura Municipal de Ipatinga (2011)]. 

O ribeirão Ipanema nasce a 950 m de altitude, na Serra dos Cocais, com direção principal 

nordeste para sudoeste, vindo atingir a cota de 218 m de altitude já em sua foz. O talvegue principal 

do ribeirão apresenta-se com aproximadamente 28,5 Km de extensão. A BHRI possui cerca de 11 

subbacias, sendo elas: Ipanemão, Ipaneminha, Tribuna, Pedra Branca, Morro Escuro, Córrego 

Madalena, Forquilha, Taúbas, Limoeiro, Córrego Novo e Córrego Bom Jardim. O ribeirão drena 

uma área de aproximadamente 147,6 Km², equivalente a cerca de 89% da área total do município, 

contribuindo com 188 milhões de metros cúbicos encaminhados anualmente ao rio Doce. A Tabela 

1 apresenta algumas características físicas da BHRI. 

 

Tabela 1 – Características Físicas do Município e BHRI. 

Características Físicas 
Dimensões 
Município 

Dimensões 
BHRI 

Área (km2) 165,5 147,6 
Perímetro (km) 81,1 76,8 
Extensão rio Rural (km) 247,4 247,4 
Extensão rio Urbano (km) 104,9 71,7 

           Fonte: PMI (2011) 

 

A Figura 2 apresenta a hidrografia do município, ressaltando os limites da Bacia 

Hidrográfica do rio Piracicaba (BHRP), os limites da BHRI, a localização dos rios posicionados nas 

áreas rurais e urbanas do referido município. 
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Figura 2 – Bacias Hidrográficas no Município de Ipatinga 

 

Da área total do município, 45% corresponde à zona urbana enquanto 55% é composto pela 

área rural, que abrangem os 98,7km2 relativos à APA Ipanema. A Figura 3 representa a área da APA 

no município em contraste com as edificações/lotes existentes. 

 

 

Figura 3 –– Município de Ipatinga 
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Com relação ao relevo, 15% da área de Ipatinga correspondem a uma topografia 

montanhosa, com encostas íngremes, localizadas, principalmente, na periferia do município, as 

quais podem servir de ponto de escape para populações de baixa renda, tornando-se áreas ainda 

mais suscetíveis aos movimentos de massa. 30% do relevo do município correspondem a uma 

topografia ondulada e 55% plano [Oliveira et al. (2006)]. 

Por meio da base de dados foi identificado as seguintes classes de uso e ocupação do solo no 

município: vegetação de floresta, culturas, plantação de eucalipto, glebas, capoeira, mata ciliar, 

pastagem, vegetação secundária, mata atlântica e ocupação urbana. A Figura 4 e a Tabela 2 

apresentam a identificação do uso e ocupação do solo no município e suas respectivas áreas. 

 

 

Figura 4 –– Uso e Ocupação do Solo, Ipatinga-MG 
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Tabela 2 – Uso e Ocupação do Solo 

Uso e Ocupação do Solo Km² 
Veg. Mata Ciliar 1,7 
Veg. Capoeira 3,2 
Veg. Cultura 3,2 
Veg. Eucalipto 12,4 
Veg. Glebas 10,6 
Veg.Mata Secundária 34,6 
Veg. Mata Atlântica 1,1 

Veg. Pastagem 57,2 

Veg. Reflorestamento 0,8 

Lotes 31,6 

Edificações 5,1 
    Fonte: PMI (2010) 

 

Aspectos demográficos 
 

A população no ano de 2010 segundo o CENSO 2010 era de 224.636 habitantes [IBGE 

(2011)]. O município ainda não trata todo o seu esgoto, pois mesmo dentro da zona urbana ainda 

existem lançamentos clandestinos no ribeirão Ipanema. Na zona rural o programa de saneamento foi 

iniciado em 2006 com a instalação de fossas sépticas, porém estas foram instaladas de maneira 

imprópria e em locais de difícil acesso inviabilizando sua manutenção. Existem lançamentos 

oriundos de falhas nos sistemas de saneamento, como rompimento de tubulações, lançamentos 

clandestinos além de outros que acabam por gerar derramamento de efluentes não tratados no 

ribeirão. 

 

Índice de Qualidade das Águas 
 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) reflete principalmente a contaminação por 

lançamentos de esgotos domésticos, não contemplando poluentes como metais pesados. O IQA foi 

desenvolvido pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos em 1970, sendo composto 

por nove variáveis: Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais, pH, Nitrogênio Total, Fosfato Total, 

Temperatura da água, Turbidez, Sólidos Totais e DBO. Estas variáveis representam as 

características físicas, químicas e biológicas de um corpo d’água. Com base no valor obtido pelo 

IQA, a classificação da qualidade das águas é feita com base na Tabela 3 [IGAM (2011)]. 
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Tabela 3 – Classificação da Qualidade das Águas 

Nível de qualidade Faixa 

Excelente 90 < IQA <= 100 

Bom 70 < IQA <= 90 

Médio 50 < IQA <= 70 

Ruim 25 < IQA <= 50 

Muito Ruim 00 < IQA <= 25 
    Fonte: IGAM (2011) 

 

O IQA não só reflete as alterações provenientes da urbanização, mas também as 

modificações provenientes de outras atividades atribuídas ao solo, como agricultura, indústrias, 

pecuária, etc. O IQA é um indicador seguro da “saúde ecológica” de um curso d´água, apesar de não 

contemplar alguns poluentes como os metais pesados. Não foram realizados estudos amostrais, os 

dados utilizados na construção do Índice de Qualidade das Águas (IQA) já se encontravam 

georreferenciados e disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Ipatinga. De acordo com a 

qualidade dos dados existentes e o sistema de informações geográficas georreferenciou-se os pontos 

sobre o IQA e Coliformes na hidrografia do município. Os pontos de amostragem com os 

respectivos dados são apresentados na Tabela 4 e Tabela 5 abaixo. 

 
Tabela 4 – Resultado do IQA para o Município de Ipatinga – Dezembro de 2007 

Ponto de amostragem Coordenadas IQA 

1 19º25'42''S, 42º37'59''W 64,1 

2 19º26'32''S, 42º35'52''W 50,8 

3 19º27'23''S, 42º33'36''W 44,9 

4 19º28'23''S, 42º31'38''W 37,5 

5 19º29'17''S, 42º30'17''W 40,9 
       Fonte: PMI (2011) 

 
Tabela 5 – Média dos resultados coliformes (NMP/100mL) para o ribeirão Ipanema - 2007 e 2008 

Amostra Coordenadas Coliformes totais Coliformes termotolerantes 
1 19º28’14.44”S; 42º32’47.25”O 2300 2300 
2 19º28’11.31”S; 42º33’49.29”O 2400 1207 
3 19º27’47.13”S; 42º33’17.44”O 1750 1200 
4 19º27’16.83”S; 42º34’38.67”O 1350 553 
5 19º27’03.44”S; 42º34’54.82”O 2400 1201 
6 19º26’13.37”S; 42º36’52.45”O 2400 30 
7 19º24’34.84”S; 42º36’35.51”O 2400 1750 
8 19º23’55.17”S; 42º36’11.98”O 2400 1204 
9 19º25’06.66”S; 42º38’07.04”O 2400 553 

  Fonte: PMI (2011)  
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A Figura 5 apresenta a disposição dos pontos de amostragem de acordo com os dados 

mostrados na Tabela 4 e Tabela 5. 

 

 

Figura 5 –– Localização dos pontos amostrais para análise de qualidade da água  

 

De acordo com o preconizado na deliberação conjunta COPAM/CERH01, que dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, foi possível 

realizar a classificação de determinadas áreas da BHRI de acordo com os valores relacionados a 

qualidade das águas. A Tabela 6 apresenta as classes dos rios de acordo com os valores limites para 

os Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml). 

 

Tabela 6 – Apresentação da Classe dos Rios e o Limite de Coliformes. 

Classificação dos rios 
Coliformes 

Termotolerantes 
(NMP/100ml) 

Classe 1 200 
Classe 2 1000 
Classe 3 2500 
Classe 4 4000 

       Fonte:COPAM CERH 01/2008 
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A partir da análise das tabelas apresentadas acima foi elaborado o mapa mostrado na Figura 

6, onde delimitou-se áreas de alto, médio e baixo nível de degradação antrópica (NDA) em relação 

aos mananciais hídricos pesquisados. 

 

 

Figura 6 –– Zoneamento da degradação antrópica na bacia hidrográfica do ribeirão Ipanema  

 

Para realizar a subdivisão destas áreas determinou-se os pontos de confluências entre os 

córregos e ribeirões de acordo com os dados disponíveis sobre a qualidade da água. Desta forma as 

áreas que possuíram valores com fortes indícios de degradação receberam a cor vermelha, indicando 

alto índice de antropização para esta escala relativa. Parte desta classificação considerou a 

confluência dos ribeirões listados na Tabela 7. Estes valores foram utilizados para realizar o 

detalhamento nos pontos de confluências onde não foram suficientes os índices de IQA e de 

coliformes para gerar a escala de degradação antrópica. Dentre as áreas consideradas de alto nível de 

degradação antrópica encontram-se as microbacias dos córregos Bom Jardim, Taúbas e Tribuna. 
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Tabela 7 – Resultado das analises físico-químicas do ribeirão Ipanema e suas Confluências. 

Pontos Condutividade pH 
Turbidez 
(NTU) 

Oxigênio 
dissolvido mg/l 

Temperatura 
(ºC) 

Ribeirão Ipanema Montante 158 7,1 9,3 8,7 23,3 
Ipanemão x Tribuna 207 7,2 12,7 9,2 26 
Córrego Tribuna Montante 270 7,0 46,3 9,3 22,6 
Córrego Tribuna Jusante 184 7,3 42,2 8,9 24,9 
Córrego Pedra Branca Montante 82 6,6 0 9,2 23 
Córrego Pedra Branca Jusante 252 7,5 46,4 8,4 27,5 
Ribeirão Ipanema Jusante 294 7,1 12,5 7,5 29,1 
 

Análise Multi Critério sobre as fossas sépticas instaladas na área rural 
 

Um dos principais problemas apontados para a degradação da qualidade das águas da BHRI 

é a utilização de fossas sépticas sub dimensionadas e instaladas em locais impróprios, que 

dificultam sua manutenção e limpeza, contribuindo para diminuição da eficiência do sistema de 

tratamento. De acordo com esta realidade foi proposta a análise multi critério na fração rural do 

município visando avaliar locais potenciais para a instalação de fossas sépticas. A análise multi 

critério fez uso do software IDRISI Andes. 

Para a análise estratégica de decisão identificou-se as restrições e os fatores. As restrições e 

suas características estão apresentadas na Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Restrições à instalação de fossas sépticas. 

Variáveis Restrições 

Sistema Viário Áreas de estradas 
Núcleos Populacionais Rurais Locais distantes a mais de 1000m 
Declividade Declividade >40º 
Hidrografia Nos corpos hídricos 
Lagos e Áreas Alagadas Distância mínima de 30m 

 

A declividade foi definida com base nas leis municipais de construção e ocupação do solo. A 

Tabela 9 apresenta os fatores e as considerações de cada variável bem como os respectivos pontos 

de controle. 
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Tabela 9 – Fatores utilizados na análise multi critério. 

Variável 
Adequabilidade Relativa a 

Distância 
Limite 

mínimo (m) 
Limite 

máximo (m) 
Sistema Viário Mais próximo melhor 0 2000 
Núcleos Populacionais Mais próximo melhor 0 1000 
Áreas de Pastagem Mais próximo melhor 0 500 
Hidrografia Mais longe melhor 0 100 
Lagoas Mais longe melhor 0 100 
Alagado Rural Mais longe melhor 0 100 
Áreas de Mata Secundária Mais longe melhor 0 50 
Áreas de eucalipto Mais longe melhor 0 50 
Áreas de Agricultura Mais longe melhor 0 50 

Antrópico 
Prioridade de recuperação e 
preservação 

- - 

 

A variável antrópica foi valorada a partir do mapa apresentado na Figura 6, onde as áreas 

mais próximas ao centro urbano receberam valores de prioridade de conservação baixo enquanto as 

áreas localizada na fração rural, com nível de degradação antrópico alto e baixo, receberam alto 

valor de prioridade de recuperação e preservação. 

A Figura 7 apresenta a imagem em formato raster criada a partir da Figura 6 para a 

composição da análise multi critério, onde o valor de adequabilidade máxima foi atribuído a 

recuperação e conservação da área rural em contra partida os valores mais baixos de adequabilidade 

foram atribuídos as frações de terra mais próximas a área urbana. 

 

 

Figura 7 –– Prioridade de recuperação e Conservação da área Rural 
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Os fatores foram padronizados na escala de zero a 255 com o auxílio de funções fuzzy. A 

Tabela 10 apresenta as funções adotadas e os respectivos pontos de controle. A análise apresentou 

um critério de prioridade para investigação da adequabilidade do sistema de esgotamento sanitário 

da área rural, focando os pontos de conservação e preservação da qualidade da água da BHRI. 

 

Tabela 10 – Funções fuzzy e pontos de controle adotados. 

Variável Fuzzy Tipo de Função e inclinação Limite “a” Limite “b”  

Sistema Viário Sigmoidal Decrescente 0 2000 
Núcleos Populacionais Sigmoidal Decrescente 0 1000 

Áreas de Pastagem Sigmoidal Decrescente 0 500 
Hidrografia Sigmoidal Crescente 0 100 

Lagoas Sigmoidal Crescente 0 100 
Alagado Rural Sigmoidal Crescente 0 100 

Áreas de Mata Secundária Sigmoidal Crescente 0 200 
Áreas de eucalipto Sigmoidal Crescente 0 200 

Áreas de Agricultura Sigmoidal Crescente 0 200 

Antrópico 
Escolha por prioridade de 
conservação e recuperação 

- - 

 

Os pesos adotados priorizam a localização das fossas quanto a proximidade do sistema 

viário e dos núcleos populacionais da área rural, contrastando-os com a inadequabilidade da 

proximidade dos rios e regiões alagadas. A fração hídrica recebeu menor valor para a análise de 

multi critério em relação ao posicionamento das fossas. A tabela 10 apresenta o agrupamento das 

variáveis utilizadas para a análise multi critério, além de apresentar os pesos com risco e 

compensação da OWA (Ordered Weighted Averaging), elaborados a partir de uma análise AHP 

(Analytical Hierarchy Process). 

 

Tabela 11 – Prioridades (AHP) e pesos (Análise OWA) das variáveis selecionadas para avaliação das fossas 

Variável Risco / Compensação Peso OWA 

Sistema Viário 

0,66/0,83 

0,1650 
Núcleos Populacionais 0,1650 

Áreas de Pastagem 0,1650 
Hidrografia 0,1194 

Lagoas 0,1095 
Alagado Rural 0,1036 

Áreas de Mata Secundária 0,0506 
Áreas de eucalipto 0,0506 

Áreas de Agricultura 0,0506 
Antrópico 0,0207 
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As áreas obtidas da análise estratégica de decisão com o processo da média ponderada 

ordenada estão apresentadas na Figura 8. 

 

 

Figura 8 –– Locais potencias para instalação de fossas sépticas 

 

Um dos principais problemas encontrados no ribeirão Ipanema é o assoreamento. A Figura 9 

apresenta o risco potencial à erosão no município de Ipatinga. 

 

 

Figura 9 –– Carta de Risco Potencial a Erosão para o Município de Ipatinga – ZEE-MG 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com a metodologia apresentada foi possível determinar as áreas consideradas de 

alto, médio e baixo nível de degradação e influência antrópica apresentados na Tabela 12. As áreas 

encontradas foram próximas umas das outras representando que 1/3 do município encontra-se em 

situação de baixa atividade antrópica no que se refere a qualidade da água, além de ser indicado um 

efeito anômalo na parte superior da área rural, onde o NDA obtido foi alto. 

 

Tabela 12 –Índice de degradação antrópico, áreas relativas e seus percentuais 

Índice de Degradação Antrópica Área (Km2) % da Área do município 

Alta 50,1 30 
Média 49,7 30 
Baixa 51,2 31 

 

Além de observar-se a antropização de parte dos mananciais hídricos do município, é 

possível localizar as microbacias neste índice e prever as prioridades de conservação e mitigação no 

município de Ipatinga. A Tabela 13 apresenta as microbacias e respectivos índice de degradação. 

 

Tabela 13 – Classificação das microbacias da BHRI quanto ao nível de degradação antrópico 

Microbacias 
Índice de Degradação 

Antrópica 

Ipanemão Baixo 
Ipaneminha Baixo 
Tribuna Alto 
Pedra Branca Médio 
Morro Escuro Médio 
Limoeiro Médio 
Madalena Médio 
Córrego Novo Médio 
Forquilha Alto 
Bom Jardim Alto 
Taúbas Alto 

 

Segundo o modelamento realizado para o município de Ipatinga, no que se diz respeito a 

instalação de fossas sépticas na área rural, as áreas consideradas mais vermelhas apresenta alto 

índice e incidência de fossas sépticas, pois estão próximos aos núcleos populacionais e sistemas 

viários.  
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 De acordo com a Figura 7, grande parte do município encontra-se em área de alto risco a 

erosão, culminando em assoreamento primeiramente do ribeirão Ipanema e posteriormente no rio 

Doce. A Tabela 14 apresenta a classificação das áreas quanto ao risco potencial a erosão. 

 

Tabela 14 – Classificação das Áreas Quanto ao Risco Potencial a Erosão. 

Risco Potencial a Erosão 
Área no Município 

(Km2) 
% da Área total 
do Município 

Muito Alto 0,8 0,5 
Alto 44,0 26,6 
Médio 66,1 39,9 
Baixo 54,5 33,0 

 

CONCLUSÕES 
 

De acordo com a metodologia apresentada foi possível determinar as áreas consideradas de 

alto, médio e baixo nível de degradação e influência antrópica apresentados na Tabela 11. As áreas 

encontradas foram bem próximas umas das outras representando que 2/3 do município encontra-se 

em situação de média a alta atividade antrópica no que se diz respeito a qualidade da água em 

determinados pontos. 

Observou-se que a presença de fossas sépticas na área rural do município possui forte 

ligação com a degradação antrópica de rios e mananciais freáticos da região. Foi possível através da 

análise multi critério prever com certa precisão as áreas com a maior presença de casas e ocupações 

que influenciam na qualidade das águas da BHRI, além de apresentar as áreas de menor 

probabilidade de se encontrar fossas sépticas. 

No que se diz respeito as considerações sobre as erosões e suas implicações no assoreamento 

do ribeirão Ipanema fica claro a forte contribuição da fração rural do município nas coleções 

hídricas. Estas áreas de risco potencial a erosão ocorrem devido a supressão de vegetação e 

empobrecimento do solo após sua utilização como pasto e outros fins. 
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