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Resumo  

As bacias hidrográficas da zona costeira Sul do estado da Paraíba são consideradas 
essenciais, pois nelas se encontram os principais mananciais utilizados para o abastecimento 
da região metropolitana de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, Brasil. É desejável que 
essas bacias hidrográficas apresentem as melhores condições de uso do solo, no sentido de 
manter a capacidade de produção hídrica em termos qualitativos e quantitativos. A análise da 
vulnerabilidade das bacias frente às ameaças advindas do antropismo torna-se indispensável. 
Nesse trabalho é analisada a vulnerabilidade da bacia hidrográfica periurbana do rio Marés ao 
sul da cidade de João Pessoa. A análise abrange os temas quantidades de áreas florestadas, 
áreas de matas ciliares dos rios, áreas urbanas, propensão à perda de solos e ocorrências de 
conflitos de seu uso. Foi utilizado o Sistema para Avaliação da Vulnerabilidade em bacias 
hidrográficas baseado em Indicadores de propriedade e Uso do Solo (SAVIUS) para a 
avaliação da vulnerabilidade ambiental. Os resultados apontaram um percentual de 
vulnerabilidade Muito Elevada para o indicador de cobertura florestal. Por outro lado, a melhor 
classificação foi obtida para o indicador de conflitos de uso do solo equivalente a 
vulnerabilidade Muito Baixa. 

Palavras-chave: indicadores ambientais, vulnerabilidade, bacia hidrográfica costeira. 

Tema: 1 - Gestão de recursos hídricos em contextos nacionais e transfronteiriços 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As vulnerabilidades ambientais refletem o potencial de degradação em uma região 

como respostas a qualquer perturbação dos padrões e processos. Assim, o modelo adotado 

para a sua avaliação deve ser capaz de apontar fragilidades no espaço analisado, diferenciar 

as regiões segundo o grau relativo de maior ou menor fragilidade, por meio de indicadores 

que reflitam alterações nos diferentes componentes do meio (CRUZ et al. 2013). Nesse 

sentido, os estudos relativos a essas questões tornam-se fundamentais na medida em que 

apontam espacialmente os problemas e a sua dimensão por meio de cartogramas. Assim, 

ações corretivas posteriores podem ser planejadas em nível de bacia hidrográfica ou mesmo 

de áreas de municípios.  

A zona costeira do litoral Sul do estado da Paraíba, Brasil, é configurada por paisagens 

diversificadas e caracterizadas pela presença de elementos naturais e artificiais que conferem 

a este espaço grande fragilidade (CABRAL DA SILVA et al. 2008). Neste cenário se integram 

malhas urbanas, Áreas de Proteção Ambiental, Mata Atlântica, dunas, falésias, estuários de 

diversos rios, planícies costeiras com terraços marinhos planos e de baixas declividades, 

terrenos declivosos de encosta, e problemas associados ao uso inadequado do solo. Nessa 

zona, diversos empreendimentos industriais têm tido instalação recente, a exemplo de 

indústrias cimenteiras, com repercussões notórias no aumento na demanda de água. Por 

outro lado, a irrigação é bastante desenvolvida nas lavouras, com destaque para a cana-de-

açúcar. Nesse contexto, a bacia hidrográfica do rio Marés, na zona costeira sul da Paraíba, 

contribui com o sistema de abastecimento de água da região metropolitana de João Pessoa, 

capital do estado da Paraíba, e portanto deve ser considerada como prioritária, e merecedora 

de estudos visando a gestão rigorosa do uso do solo (MELO, 2013). Deve-se ter como 

objetivo a manutenção da qualidade ambiental e a sustentabilidade das atividades exercidas 

na bacia hidrográfica. 

Diante disto, este estudo buscou utilizar métodos que apontassem a vulnerabilidade 

ambiental da bacia abrangendo as propriedades do solo e seu uso. Assim, o Sistema para 

Avaliação da Vulnerabilidade em bacias hidrográficas baseado em Indicadores de propriedade 

e Uso do Solo (SAVIUS), desenvolvido por Pires (2015), é aplicado na bacia do rio Marés, e 

seus resultados são mostrados nesse trabalho. O SAVIUS pode ser aplicado em bacias e 

sub-bacias hidrográficas, ou em áreas como a de municípios, e abrange diversos aspectos 

influentes na vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica. O sistema foi concebido à luz do 

estudo publicado por Magalhães Júnior et al (2003) no qual é apresentada a síntese dos 

resultados de um painel Delphi aplicado no Brasil, envolvendo os indicadores mais 

valorizados e as tendências de pensamento quanto aos principais eixos de ação na gestão 
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das águas no país. Assim, a quantidade de áreas florestadas, áreas de matas ciliares dos 

rios, quantidade de áreas urbanas e indicadores que agregam mais de uma variável como a 

propensão ao risco à perda de solo são considerados. Os indicadores de usos potenciais do 

solo e de ocorrência de conflitos de usos, são baseados no trabalho de Valle Jr. et al, (2013) 

considerando os parâmetros definidos por Sicco Smit (1978). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia adotada neste trabalho envolve a utilização do um sistema de 

indicadores multitemático SAVIUS, para cálculo e avaliação da vulnerabilidade referente ao 

solo e seu uso na bacia do rio Marés até a seção de captação para abastecimento urbano.  

 
2.1 Indicadores de vulnerabilidade 

Os indicadores de vulnerabilidade relativos a áreas florestadas, matas ciliares, áreas 

urbanizadas, propensão à perda de solo e de conflitos de usos do solo são calculados de 

acordo com as expressões do SAVIUS, desenvolvido por Pires (2015), são mostrados no 

Quadro 1. 

  
Quadro 1 – Expressões para os indicadores de vulnerabilidade de bacias hidrográficas 

Indicador Descrição Equação Número 

Áreas Florestadas 
(COBFLO) 

Proporção referente à ausência 
de cobertura florestal relativa à 
área da bacia hidrográfica; 

COBFLO = 1 −
∑ 𝐴𝐹𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
 

 

(1) 

 Matas Ciliares 
(MATCIL) 

Proporção de áreas de rios da 
bacia hidrográfica que não 
apresentam conformidade 
relativa ao Código Florestal 
(BRASIL, 2012); 

MATCIL = 1 −
∑ 𝐿𝑀𝐶𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐿𝑖𝑛
𝑖=1

 
(2) 

Áreas Urbanizadas 
(URBAN) 

Proporção de áreas urbanizadas 
relativamente à área da bacia 
hidrográfica; 

URBAN =
∑ 𝐴𝑉𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐴𝑖𝑖=1
 

 

(3) 

Propensão à Perda 
de Solo 
(CRESOL) 

Proporção das áreas propensas 
à perda de solo, conforme a 
classificação de Crepani et al. 
(2001), relativa a área da bacia 
hidrográfica; 

CRESOL = 
1 

2
 (𝑉 − 1) (4) 

Conflitos de Uso 
(CONFSOL) 

Proporção de áreas com 
conflitos de uso do solo, 
segundo a metodologia descrita 
por Valle Jr. (2013), com base 
nos conceitos definidos por 
Sicco Smit (1978), em relação à 
área da bacia hidrográfica. 

CONFSOL

=  
∑ 𝐶𝐿𝐹𝑖 ∗ 𝐴𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐴𝑖𝑖=1
 

 

(5) 

 Fonte: Adaptado de Pires (2015) 
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Em que: AFi = Área florestada na sub-bacia i; AVi = Área urbanizada da sub-bacia i; Ai = Área 

da sub-bacia hidrográfica i; LMCi = Áreas marginais dos rios com presença de matas ciliares 

de acordo com o Código Florestal (BRASIL, 2012) na sub-bacia i; Li = Áreas marginais dos 

rios na sub-bacia hidrográfica i; CLFi = indicador de conflito de uso do solo na sub-bacia i, 

sendo calculados proporcionalmente as ocorrências nas áreas das sub-bacias, assumindo os 

valores dos atributos; n = Número de sub-bacias considerado na bacia hidrográfica. 

As variáveis selecionadas para a avaliação da vulnerabilidade das bacias hidrográficas 

apresentam, obviamente, importâncias relativas diversas, pelo que optou-se pela não 

elaboração de um índice global de vulnerabilidade para as bacias hidrográficas (PIRES, 

2015). No Quadro 2 é detalhada a representação dos índices e critérios referentes a cada 

variável envolvida e o nível de vulnerabilidade associada à coloração para representação 

gráfica, elaborada com base na classificação adotada por Coelho et al. (2011). 

Quadro 2 – Classificação dos indicadores de vulnerabilidade 

Classificação da vulnerabilidade 

Valor do índice 0,00 – 0,20 0,21 – 0,40 0,41 – 0,60 0,61 – 0,80 0,81 –1,00 

Vulnerabilidade Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada 

Textura      

Fonte: Adaptado de Pires (2015) 

2.2 Aplicação à bacia costeira do rio Marés 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi aplicada em bacias hidrográficas 

contribuintes a seções de captações de água para abastecimento de cidades da zona costeira 

Sul do estado da Paraíba, Brasil. No contexto desse trabalho a metodologia será demonstrada 

por meio da aplicação à bacia do rio Marés (Figura 1.a). Para o detalhamento da avaliação da 

vulnerabilidade a bacia foi discretizada em dez partes compreendendo pequenas sub-bacias 

incrementais (Figura 1.b), nas quais são calculados os indicadores. 

 

 
a)  

 

b) 

Figura 1 - a) Localização da bacia do rio Marés; b) Distribuição das sub-bacias 
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3 RESULTADOS 
 
3.1 Uso do solo 

O mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do rio Marés foi elaborado a partir das 

imagens de alta resolução disponibilizadas pelo software Google Earth, do ano de 2013, 

abrangendo nove classes de uso e ocupação do solo. No Quadro 3 são mostrados as classe 

de uso, os valores das áreas e o percentual de ocupação do uso do solo na bacia 

hidrográfica. 

Quadro 3 – Porcentagem das áreas para o tema Uso do Solo da bacia hidrográfica do rio 
Marés 

Classe Área (km²) Porcentagem 

Corpos d’ água 0,38 1,25 

Áreas Florestadas 5,89 19,44 

Área urbana 9,57 31,58 

Coco 0,17 0,56 

Granjas 4,65 15,35 

Avicultura 0,10 0,33 

Mineração 1,23 4,06 

Solo exposto 0,14 0,46 

Culturas agricolas (diversas) 8,17 26,96 

TOTAL 30,30 100,00 

Fonte: Adaptado de Pires (2015) 

 
3.2 Indicador de áreas florestadas 

 
Os valores do indicador de áreas florestadas, COBFLO para as dez áreas de contribuição 

à bacia até a seção de captação para tratamento da água e posterior bombeamento para a 

cidade de João Pessoa, estão mostrados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Indicador de áreas florestadas para a bacia do rio Marés 

Bacia/Sub-

bacias 

Área 

(km²) 

Área Florestada  COBFLO Classificação 

Valor (km²) Sub-bacia (%) Bacia (%) 

Bacia 30,30 5,66 - 18,68 0,81 Muito Elevada 

A1 2,88 0,10 3,47 0,10 0,97 Muito Elevada 

A2 1,88 0,03 1,60 0,13 0,98 Muito Elevada 

A3 2,49 0,04 1,61 0,43 0,98 Muito Elevada 

A4 2,37 0,13 5,49 0,40 0,95 Muito Elevada 

A5 6,47 0,12 1,85 1,82 0,98 Muito Elevada 

A6 2,12 0,55 25,94 3,89 0,74 Elevada 

A7 2,93 1,18 40,27 3,27 0,60 Média 

A8 2,42 0,99 40,91 5,35 0,59 Média 

A9 3,67 1,62 44,14 2,97 0,56 Média 

A10 3,07 0,90 29,32 0,33 0,71 Elevada 
 

A análise dos valores do Quadro 4 permitiu classificar a bacia hidrográfica do rio Marés 

como de Elevada vulnerabilidade. As sub-bacias A1, A2, A3, A4 e A5, foram classificadas na 
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condição de máxima vulnerabilidade, ou seja, Muito elevada. Esta classificação predomina em 

53,10% da área da bacia. A sub-bacia A2 representa a pior condição de vulnerabilidade da 

bacia, com percentual de área florestada de apenas 1,60%. Na classificação de Elevada 

vulnerabilidade as sub-bacias A6 e A10, comparecem com 17,13% do total da bacia. A 

classificação de Média vulnerabilidade foi atribuída às bacias A7, A8 e A9, representando 

29,77% da bacia do rio Marés. A sub-bacia A9, com seu percentual de áreas florestadas de 

44,14 % foi a que apresentou a menor vulnerabilidade entre as sub-bacias. Não houve 

classificações de Baixa e Muito baixa vulnerabilidade entre as sub-bacias consideradas. 

 
3.3 Indicador de matas ciliares 

O indicador relativo às matas ciliares esta detalhado no Quadro 5. A área de matas 

ciliares existentes na bacia na bacia é de 1,27 km², em conformidade com o Código Florestal 

(BRASIL, 2012). Para as sub-bacias observa-se que os maiores valores apresentados do 

MATCIL foram os da sub-bacias A1, A2, A3, A4, e A5 com suas classificações resultantes 

como Muito Elevada. As sub-bacias A1, A2 e A3 não apresentam nenhum fragmento de mata 

ciliar na Área de Preservação Permanente (APP). As sub-bacias A8 e A9 apresentam a 

classificação Baixa no indicador MATCIL, apresentando 70% e 72,73% de suas áreas de 

matas ciliares preservadas. As sub-bacias A6, A7 e A10 receberam a melhor classificação, 

Muito Baixa, com ocorrência de matas completamente preservadas nas sub-bacias A6 e A10. 

 

Quadro 5 – Indicador de mata cilar na bacia hidrográfica do rio Marés 

Bacia / 

Sub-

bacias 

Área Mata 

ciliar (km²) 

Áreas de Matas Ciliares MATCIL Classificação 

Valor 

(km²) 

Sub-bacia 

(%) 

Bacia 

(%) 

Bacia 1,27 0,84 - 66,14 0,34 Baixa 

A1 0,04 0,00 0,00 0,00 1,00 Muito Elevada 

A2 0,07 0,00 0,00 0,00 1,00 Muito Elevada 

A3 0,08 0,00 0,00 0,00 1,00 Muito Elevada 

A4 0,07 0,01 14,29 0,79 0,86 Muito Elevada 

A5 0,12 0,02 16,67 1,57 0,83 Muito Elevada 

A6 0,05 0,05 100,00 3,94 0,00 Muito Baixa 

A7 0,11 0,09 81,82 7,09 0,18 Muito Baixa 

A8 0,10 0,07 70,00 5,51 0,30 Baixa 

A9 0,11 0,08 72,73 6,30 0,27 Baixa 

A10 0,52 0,52 100,00 40,94 0,00 Muito Baixa 

 
3.4 Indicador de áreas urbanizadas 

A bacia do rio Marés apresenta 34,16 % de sua área ocupada pela urbanização, 

indicando classificação de Baixa vulnerabilidade. Os dados referentes ao índice de área 

urbanizada das sub-bacias do rio Marés revelam que apenas a sub-bacia A5 apresentou a 

categoria Muito Elevada, com 92,74 % de sua área urbanizada, e 10 % da área da bacia. Em 
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seguida, as sub-bacias A3, A6, A8 e A10 obtiveram como resultado a categoria Baixa 

vulnerabilidade. As sub-bacias A2, A4, A7 e A9 estão representadas pela categoria de menor 

vulnerabilidade, a classificação Muita Baixa. A sub-bacia A1 é a única que não apresenta 

áreas urbanizadas, com o indicador URBAN igual a 0,00 (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Indicador de Áreas urbanizadas da bacia hidrográfica do rio Marés 

Bacia / 

Sub-

bacias 

Área  

(km²) 

Área Urbanizada e percentuais URBAN Classificação 

Valor 

(km²) 

Sub-bacia 

(%) 

Bacia  

(%) 

Bacia 30,30 10,35 - 34,16 0,34 Baixa 

A1 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Muito Baixa 

A2 1,88 0,16 8,51 0,53 0,09 Muito Baixa 

A3 2,49 0,62 24,90 2,05 0,25 Baixa 

A4 2,37 0,45 18,99 1,49 0,19 Muito Baixa 

A5 6,47 3,03 92,74 10,00 0,93 Muito Elevada 

A6 2,12 0,44 20,75 1,45 0,21 Baixa 

A7 2,93 0,33 11,26 1,09 0,11 Muito Baixa 

A8 2,42 0,71 29,34 2,34 0,29 Baixa 

A9 3,67 0,74 20,16 2,44 0,20 Muito Baixa 

A10 3,07 0,90 29,32 2,97 0,29 Baixa 
 

 

3.5 Indicador de propensão à perda de solo 

O Quadro 7 apresenta como resultado para a bacia hidrográfica do rio Marés o valor 

do risco médio de 2,3 na escala de CREPANI et al. (2001), significando 0,66 do indicador de 

propensão a perda do solo (CRESOL). O mesmo ainda mostra os resultados do cálculo do 

índice CRESOL para as sub-bacias do rio Marés, sendo a classificação mais frequente a de 

vulnerabilidade Elevada nas sub-bacias A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A10. As sub-bacias A7 e 

A9 apresentaram a classificação Média vulnerabilidade. 

 

Quadro 7 – Indicador de propensão à perda de solo das sub-bacias do rio Marés 

Sub-bacias/Bacias Risco Médio CRESOL Classificação 

Bacia 2,3 0,66 Elevada 

A1 2,3 0,65 Elevada 

A2 2,3 0,65 Elevada 

A3 2,3 0,65 Elevada 

A4 2,4 0,70 Elevada 

A5 2,5 0,75 Elevada 

A6 2,4 0,70 Elevada 

A7 2,2 0,60 Média 

A8 2,3 0,65 Elevada 

A9 2,2 0,60 Média 

A10 2,4 0,70 Elevada 
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3.6 Indicador de conflitos de usos 

A bacia do rio Marés apresentou o valor do indicador CONFSOL de 0,15 sendo 

classificada como de vulnerabilidade Muito Baixa. No Quadro 8 pode-se observar que o valor 

de vulnerabilidade mais alta foi o da sub-bacia A3, atingindo 0,70 para o valor do indicador 

CONFSOL. Na faixa de classificação Elevada vulnerabilidade. As sub-bacias A2 e A6 

apresentam vulnerabilidade Média; enquanto que as sub-bacias A5, A7, A8, A9 e A10 foram 

classificadas como de vulnerabilidade Muito Baixa. 

 
Quadro 8 – Indicador de conflitos de uso para as sub-bacias do rio Marés 

Bacia / 

Sub-bacias 

Área  

(km²) 

Áreas com conflitos e percentuais  CONFSOL Classificação 

Valor 

(km²) 

Sub-

bacia 

(%) 

Bacia  

(%) 

Bacia 30,30 4,42 - 14,59 0,15 Muito Baixa 

A1 2,88 0,01 0,35 0,03 0,35 Baixa 

A2 1,88 0,01 0,53 0,03 0,53 Média 

A3 2,49 1,75 70,28 5,78 0,70 Elevada 

A4 2,37 0,68 28,69 2,24 0,29 Baixa 

A5 6,47 0,02 0,31 0,07 0,03 Muito Baixa 

A6 2,12 0,96 45,28 3,17 0,45 Média 

A7 2,93 0,55 18,77 1,82 0,18 Muito Baixa 

A8 2,42 0,23 9,50 0,76 0,09 Muito Baixa 

A9 3,67 0,21 5,72 0,69 0,05 Muito Baixa 

A10 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Muito Baixa 

 
Os resultados da aplicação do SAVIUS às 10 sub-bacias incrementais do rio Marés, 

compreendendo portanto 50 avaliações por meio dos 5 indicadores, abrangeram todas as 

classes, de Muito Baixa a Muito Elevada. No gráfico de barras da Figura 2, onde constam os 

percentuais das classe obtidas para as sub-bacias, pode ser observado que a classificação 

Muito Baixa foi a mais frequente, com 26%, enquanto que a Média vulnerabilidade alcançou a 

menor frequência, com 14% dos resultados. 

 

 

Figura 2 – Valores e classificação do indicador de vulnerabilidade por sub bacia hidrográfica 
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No Quadro 9 estão resumidos os resultados médios de cada indicador de 

vulnerabilidade para a bacia do rio Marés. Devem ser destacadas as classificações de 

vulnerabilidade Muita Elevada para o indicador de cobertura vegetal (COBFLO) e por outro 

lado a classificação Muita Baixa para o indicador de conflitos de usos do solo (CONFSOL). 

Quadro 9 – Comparativo entre os indicadores para a bacia do rio Marés 

Bacia 

COBFLO MATCIL URBAN CRESOL CONFSOL 

Valor Valor Valor Valor Valor 

Classe Classe Classe Classe Classe 

Cor Cor Cor Cor Cor 

Marés 

0,81 0,34 0,34 0,66 0,14 

Muito 

Elevada 
Baixa Baixa Elevada Muito Baixa 

 
     

4 CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foi mostrada de forma sintética a aplicação do sistema de indicadores 

para a caracterização da bacia do rio Marés referente à vulnerabilidade do solo 

compreendendo suas propriedades e seus diversos usos antrópicos. Esse sistema, 

denominado SAVIUS foi desenvolvido por Pires (2015) e constitui uma ferramenta para apoiar 

os gestores de recursos hídricos no processo de tomada de decisão relativamente à temática 

das inter-relações dos recursos hídricos com o território. É fruto de uma abordagem 

metodológica multitemática para permitir, por meio de indicadores, o diagnóstico da bacia 

hidrográfica relativamente à vulnerabilidade ambiental ligada aos solos e seu uso.  

O sistema visa facilitar a análise e a busca do conjunto de decisões, pelos gestores 

públicos, que promovam a minimização dos riscos decorrentes da ocupação inadequada do 

solo. Assim, é possível com base nos resultados obtidos da aplicação do SAVIUS, obter 

informações espacializadas para o planejamento de ações relativas aos problemas de 

vulnerabilidade de bacias hidrográficas no sentido de fomentar a articulação e coordenação 

dos domínios do estado, municípios e a União. 

A bacia hidrográfica do rio Marés apresenta em sua maioria o uso do solo voltado para 

áreas urbanas e agricultura. Outro uso que pode ser considerado importante é a preservação 

de áreas florestadas, no caso a Mata Atlântica. 

Os cinco indicadores do SAVIUS aplicados às dez sub-bacias incrementais indicaram 

uma distribuição em que todas as classes foram contempladas. A classificação Muito Baixa foi 

a mais frequente, com 26%, enquanto que a Média vulnerabilidade alcançou 14% dos 

resultados. A análise da bacia hidrográfica indicou a classificação de Muito Elevada 

vulnerabilidade para o indicador de cobertura florestal. Por outro lado, não se observa um 
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percentual significativo de conflitos de uso do solo na bacia, pelo que resultou na classificação 

Muito Baixa para o indicador desta variável. 
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