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RESUMO – O conflito de uso do solo é um importante indicador para análise da vulnerabilidade 

natural da paisagem nas bacias hidrográficas. O conflito ocorre quando o uso atual está acima do uso 

potencial no compartimento hidrológico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o conflito 

de uso do solo na vulnerabilidade natural da Bacia Hidrográfica Rio Paraopeba (BHRP) impactada 

pelo rompimento da barragem de rejeito B1 Brumadinho e verificar o estado atual de conflito do 

compartimento hidrológico diretamente afetado. Para determinação do conflito de uso na região do 

rompimento, foram geradas a partir do modelo hidrológico Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

67 compartimentos hidrológicos. O conflito de uso do solo foi determinado a partir do uso potencial 

classificado pelo método Natural Breaks (Jenks) em 4 classes, sobrepostos ao uso atual. A BHRP 

apresentou predomínio de conflito de classe 2 o mais presente (29%). O CH62 afetada pelo desastre 

do rompimento de B1 Brumadinho apresenta 41 % da sua área ocupada pelo Conflito de Classe 2, 

porém com pouca expressividade em relação a área total de conflito da BHRP. A CH62 impactada 

deve ser alvo de recomposição da vegetação florestal natural, visto apresenta um uso potencial para 

floresta. 
 

ABSTRACT– Land use conflict is an important indicator for the analysis of the natural vulnerability 

of the landscape in watersheds. Conflict occurs when current use is above potential use in the 

hydrological compartment. Thus, the objective of this work was to evaluate the land use conflict in 

the natural vulnerability of the Rio Paraopeba River Basin (BHRP) impacted by the rupture of the B1 

Brumadinho tailings dam and to verify the current state of conflict of the hydrological compartment 

directly affected. To determine the conflict of use in the rupture region, 67 hydrological compartments 

were generated from the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) hydrological model. The land use 

conflict was determined from the potential use classified by the Natural Breaks (Jenks) method in 4 

classes, superimposed on the current use. BHRP showed a predominance of class 2 conflict, the most 

present (29%). The CH62 affected by the B1 Brumadinho disaster, has 41% of its area occupied by 

the Class 2 Conflict, but with little expression in relation to the total area of conflict of the BHRP. 

The impacted CH62 should be the target of recomposition of the natural forest vegetation, as it 

presents a potential use for the forest. 

Palavras-Chave – barragem de rejeitos; conflito de uso; vulnerabilidade natural 
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1 - INTRODUÇÃO 

As ações humanas podem causar impactos negativos nas bacias hidrográficas. Isso corre, 

quando sobre uma bacia hidrográfica existe um uso do solo acima do seu potencial. Este uso do solo 

gera uma sobrecarga sobre o solo, que intensifica a vulnerabilidade natural, deixando está área 

ambientalmente mais frágil. Estas regiões classificadas como áreas de conflito de uso do solo, sendo 

elas responsáveis por elevar os prejuízos à conservação do solo e à gestão dos recursos hídricos 

(COSTA et al., 2020). A análise da bacia hidrográfica por compartimentos hidrológicos é importante 

instrumento para gestão territorial das bacias hidrográficas, sendo a partir delas, que a análise do 

conflito é definida. A análise é feita utilizando os parâmetros morfométricos de forma a categorizar 

dentro de uma mesma bacia hidrográfica ou município, às áreas de conflito, regiões as quais, são mais 

vulneráveis a erosão natural do terreno (ARRAES et al., 2010) 

Estas atividades de produção agrícola e animal, quando localizadas a montante, geram impactos 

a jusante da bacia hidrográfica, com efeitos significativos aos recursos hídricos (COSTA et al., 2020; 

PISSARRA et al., 2006). Desta forma, a divisão do território, por compartimentos hidrológicos 

(subbasin), a partir do modelo SWAT (Soil & Water Assessment Tool), contribui, para gerar de forma 

rápida, regiões de monitorização, possibilitando assim uma gestão territorial mais simples de grandes 

bacias hidrográficas e de municípios (GASSMAN et al., 2007). 

Os compartimentos hidrológicos são utilizados para definir as características morfométricas e 

assim avaliar e comparar os processos físicos e relaciona-los com a produção de água e de sedimentos. 

As características topográficas da bacia hidrográfica (área, forma e relevo) são uma base de dados 

indispensável para este entendimento (GUERRA, 2005; MARTINS et al., 2021). Desta forma, 

analisar o conflito de uso do solo no ano do rompimento da barragem B1 Brumadinho, ajudará 

dimensionar melhor os danos causados pelo desastre ambiental. 

2 – OBJETIVOS 

Avaliar o conflito de uso do solo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba (BHRP) impactada 

pelo rompimento da barragem de rejeito B1 Brumadinho. E verificar o estado do conflito de uso do 

solo do compartimento hidrológico (CH 62) no ano do rompimento da barragem. 

 

3 – METODOLOGIA 

3.1 – Área de estudo 
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A bacia hidrográfica do rio Paraopeba (BHRP) está localizada na região sul do Estado de 

Minas Gerais e desagua na bacia hidrográfica do rio São Francisco, Brasil (Figura 1). A área de 

drenagem é de 13.514,94 km2 que faz parte da extensão de praticamente 48 municípios, dos quais 35 

possuem suas sedes municipais dentro da bacia, com área variando de 3.293,86 km2 a 35,17 km2, 

com aproximadamente 2.349.024 habitantes. 

 
Figura 1. Localização da Córrego do Feijão, área impactada pelo rompimento da Barragem de Rejeitos B1, 

Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba no Estado de Minas Gerais, bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

Brasil. 

 

A área da BHRP encontra-se no Clima Tropical Brasil Central Quente, em dois subtipos 

climáticos, conforme a classificação de Köppen: Cwa e Cwb com o clima temperado úmido com 

inverno seco, e com diferentes processos ocorrente no período de verão, quente no Cwa e temperado 

Cwb (Alvares et al., 2013). No terço inferior, na área da foz no rio são Francisco o clima é quente, com 

média > 18° C em todos os meses, semi-úmido 4 a 5 meses secos, no terço médio o clima é subquente, 

média entre 15 e 18 ° C em pelo menos 1 mês, semi-húmido 4 a 5 meses secos e no terço superior 

clima mesotérmico brando - média entre 10 e 15° C, semi-húmido 4 a 5 meses (Arcadis, 2021). A 

precipitação média anual é de 2285 mm, com estações de chuva (outubro a março) e de seca (abril a 

setembro). 

O uso atual do solo utilizado foi disponibilizado pelo Projeto Anual de Mapeamento de Uso 

e Cobertura do Solo (https://mapbiomas.org/), foi utilizado o ano de 2019. O mapa foi reclassificado 

para os usos de Residencial/Industrial, Agricultura, Pastagem, Silvicultura e Floresta (Figura 2). 

https://mapbiomas.org/
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Figura 2 – Uso do Solo – Ano 2019. 

 

Tabela 1. Classes de Uso Atual do Solo da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba 

Uso Atual - 2019 Área (km²) Área (%) 

Residencial/Industrial 477.0 3.5 

Agricultura 172.2 1.3 

Pastagem 8511.6 63.0 

Silvicultura 690.1 5.1 

Floresta 3660.1 27.1 

Total Geral 13511.0 100.0 
 

As principais as ações antrópicas ocasionadas na BHRP foram determinadas pelos sistemas 

de produção vegetal e animal. Sendo assim, os principais usos do solo foram selecionados como 

agricultura, silvicultura e pastagem (Figura 2; Tabela 1). A BHRP tem predomínio de pastagem 

(63%), seguido de floresta (27%). 

3.2 – Parâmetros Morfométricos e o Conflito de Uso 

Para análise determinar o impacto do rompimento da barragem B1 Brumadinho, foi realizado 

um estudo sobre os compartimentos hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. Os 

compartimentos hidrológicos foram delimitados a partir do modelo hidrológico Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT) incorporado na extensão ArcSWAT 

(https://swat.tamu.edu/software/arcswat/ ).  

Os parâmetros morfométricos foram determinados para cada compartimento hidrológico (CH) 

foi a área (A - km²), comprimento da rede de drenagem (CR – km²), densidade de drenagem (Dd – 

km²/km), declividade média (%). 

O indicador ambiental, coeficiente de rugosidade (CR), em inglês, Ruggedness Number (RN), 

(Strahler, 1952) parâmetro morfométrico de uma bacia hidrográfica, é utilizado como para 

compreender a relação existente entre o comprimento total de rede de drenagem sobre uma 

determinada área (Dd x D). A partir deste indicador é possível comparar as bacias hidrográficas e 

então classifica-las conforme seu dinamismo hidrológico, conforme definido por Melton (1957) e 

Schumm (1956). Este indicador começou a ser difundido posteriormente para definir usos potenciais 

do solo, definido por Rocha e Kurtz (2001).  

https://swat.tamu.edu/software/arcswat/


 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

5 

 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba utilizou o parâmetro morfométrico Coeficiente de 

Rugosidade (CR) dos compartimentos hidrológicos, classificou em 4 classes pelo método Natural 

Breaks (Jenks), para definir com o Uso Potencial (UP), do menor para o maior, como: agricultura, 

pastagem, silvicultura e floresta. Após esta análise o raster foi cruzado com o Uso Atual do ano do 

rompimento da barragem (B1) para definição das áreas de conflito de uso. 

O indicador de conflito de uso ambiental da terra foi introduzido por Mello Filho e Rocha 

(1992) e posteriormente desenvolvido por Valle Junior (2008) e Valle Junior et al. (2013). Segundo 

esses autores, o conflito quando o uso real da terra se desvia de um uso adequado, avaliada pelo uso 

potencial (UP), por exemplo usando o CR (Equação 1). 

Classe Conflito (C) = Peso UPi – Peso UAj, com 1 ≤ i ≤ n e 1 ≤ j ≤ n                                  (1) 

Para a análise de desvios entre o uso potencial (UP) e o uso atual (UA), os respectivos códigos 

de identificação (UP e UA da Tabela 1). 

Tabela 1. Classificação dos pesos referentes às classes de uso potencial (UP) e uso atual (UA). 

Peso Uso Potencial (UP) Uso Atual (UA) 

1 Classe A - Agricultura Agricultura 

2 Classe B- Pastagem Pastagem 

3 Classe C - Silvicultura Silvicultura 

4 Classe D - Floresta Floresta 

A condição matemática gera resultados negativos e zero, que são classificados como regiões 

sem conflito, e resultados positivos (1, 2, 3) que são os níveis de conflito. As áreas da Conflito Classe 

1 conflito (UP–UA=1) pode ser representado por regiões com potencial para produção animal, 

pastagens de gado (UP=2) que estão realmente sendo usadas para produção vegetal, agricultura 

(UA=1), ou áreas com potencial importantes para preservação ambiental, vegetação florestal natural 

(UP=4), mas atualmente ocupado produção vegetal florestal, silvicultura (UA=3). Já as conflito da 

Classe 2 (UP–UA=2) ou Classe 3 (UP–UA=3), podem ser áreas com potencial vegetação florestal 

natural (UP=4) ou adequado para produção vegetal florestal, silvicultura (UP=3), masque são 

efetivamente ocupadas produção vegetal agricultura (UA=1). Quando isso ocorre, devido a 

vulnerabilidade natural oriunda da geomorfologia da paisagem, estas regiões sofrem mais com os 

parâmetros climáticos, em destaque a precipitação intensa. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os compartimentos hidrológicos a montante da Bacia Hidrográfica do Paraopeba (BHRP) 

obtiveram predominância dos maiores valores de CDd e D, o mesmo ocorreu na região afetada pelo 
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rompimento (CH62). Isso ocorre, devido esta região apresentar maior erosão natural, também 

conhecida como erosão geológica. A erosão natural é o resultado do efeito dos agentes erosivos, tais 

como como água, vento e clima, que modela a paisagem do ecossistema. 

Na Figura 2 podemos observar, as características topográficas de cada compartimento 

hidrográfico. Os parâmetros morfométricos comprimento da rede de drenagem, densidade de 

drenagem e declividade média foram espacializados possibilitando verificar a variabilidade intrínseca 

de cada compartimento hidrológico (CH). Podemos verificar que a região sul (montante da BHRP) 

está localizada as maiores amplitudes dos parâmetros estudados (Figura 2). A densidade de drenagem 

é alta na metade sul da bacia (Figura 2B), sendo esta região contém de média e a altas declividades 

médias (Figura 2C). 

 

Figura 2 – A) Comprimento de Rede de drenagem; B) Densidade de Drenagem; C) Declividade; 

 

O coeficiente de rugosidade indicou as regiões de maior vulnerabilidade natural, que são 

caracterizadas por áreas que sofrem com vários processos de erosão. A implementação dos sistemas 

de produção vegetal e animal a montante (região sul) da BHRP deve considerar a forma de manejo 

mais sustentável de uso do solo. As práticas agropecuárias devem evitar e controlar os processos de 

erosão do solo, tendo em vista que está região está localizada em áreas onde predomina a declividade 

mais acentuada (Figura 2C).  

O uso Potencial da BHRP é essencialmente de floresta (44,3%), mesmo uso da CH62 (Figura 

4, Tabela 3). Isso indica que a região impactado pelo rejeito pode sofrer muito com os processos de 

erosão natural. A existência regiões de mineração nesta região podem intensificar o revolvimento do 
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solo, deixando solo mais vulneráveis, e quando alinhado ao clima tropical e o intensivo manejo dos 

sistemas de produção, os processos erosivos são intensificados. Sugere-se então, priorizar o manejo 

dos sistemas de produção vegetal com o mínimo de revolvimento do solo e manutenção da cobertura 

vegetal durante os períodos chuvosos. 

 
Figura 4 – Classes do Coeficiente de Rugosidade 

 

 

 

 

Tabela 3. Classe dos Usos Potenciais do 

Solo da Bacia Hidrográfica do Paraopeba 

Uso Potencial 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

UP - Agricultura 3623.9 26.8 

UP - Pastagem 1420.8 10.5 

UP - Silvicultura 2477.5 18.3 

UP - Floresta 5990.9 44.3 

Total Geral 13513.1 100.0 
 

 
Figura 4 – Conflito de Uso do Solo 

 

Tabela 4. Classes de conflito de uso do solo 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba 

Classe 

Conflito 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Expansão 

Agrícola 7221,4 53% 

Classe 1 1560,2 12% 

Classe 2 3976,1 29% 

Classe 3 276,3 2% 

Residencial/ 

Industrial 
477,0 4% 

Total 13511.0 100% 
 

Na BHRP as zonas mais conflituosas estão a montante, sendo a classe 2 (29%) a mais 

predominante, mesmo conflito encontrado na CH62 do rompimento (Figura 4, Tabela 4). Isso se deve 

pelo uso Potencial da região ser de floresta e apresentar uso atual de pastagem. Por se uma área que 

possui alta vulnerabilidade natural oriunda da geomorfologia, estas regiões sofrem mais com os 

parâmetros climáticos, em destaque a precipitação intensa. Desta forma, as áreas de preservação 

permanente devem ser fiscalizadas e preservadas em sua totalidade. 

Quando avaliamos a distribuição do conflito de classe 2 na BHRP por compartimento 

hidrológico, que em 15 compartimento hidrológicos dos 67 apresentaram este tipo de conflito (22%). 
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A bacia hidrográfica impactada pelo rejeito apresentou no ano do rompimento cerca de 41 % da área 

ocupada pelo conflito de Classe 2 (Figura 5A). Porém está área possui isoladamente pouca 

expressividade na BHRP como um todo (Figura 5B). 

A) 

 

B) 

 

Figura 5 – A) Percentual de conflito Classe 2 por Compartimento Hidrológico na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba 

B) Pareto da Área do Conflito de Classe 2 

 

A análise de Pareto (Figura 5B) nos mostra a distribuição do Conflito de Classe 2 na BHRP. 

Com esta análise podemos selecionar quais os CH prioritários para preservação florestal, sendo elas 

o CH 67, 61, 59, 64, 56 e 62. O CH 67 apresenta, 70% do conflito classe 2. Em especial, a CH 62, 

onde ocorreu o rompimento, da barragem no dia 25 de janeiro de 2019, ocasionando um desastre 

ambiental, denota-se que, na comparação dos extratos, essa é uma área que já apresentava conflito de 

uso do solo, isto é, estava em desacordo com o uso potencial do solo. Com o rompimento da barragem, 

ocorreu o um deposito de rejeito, provocando alterações na superfície do solo, o que pode agravar o 

conflito existente. 
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Segundo Pissarra et al. (2021), a aptidão de uma terra é a combinação de atributos ambientais 

como: geologia, solo, declividade, uso do solo e cobertura vegetal natural, em um ecossistema. O 

conjunto destes atributos é de importância fundamental para elaboração de um planejamento de uso 

adequado para evitar danos ambientais, sendo assim, o conhecimento do conflito de uso desta área, 

apresenta um desacordo da aptidão da terra, o que indica que os recursos naturais estão sendo supra 

utilizados. Como o conflito indica o potencial agrícola e pecuária de uma dada região, este trabalho 

fornece subsídio para a indicação de realizar um novo projeto, que dimensiona a oferta potencial de 

uso da terra para atender a demanda regional. Segundo Ramalho Filho e Pereira (1999) para respeitar 

a aptidão agrícola da terra, deve adotar três níveis de manejo (níveis de tecnologia), visando 

diagnosticar o comportamento das terras em níveis operacionais distintos. 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba (BHRP) possui conflito de uso em quase metade da 

sua área (43%) sendo o conflito de classe 2 o mais presente (29%). 

O estudo verificou que o compartimento hidrológico CH62 acometida pelo desastre do 

rompimento de B1 Brumadinho se encontra sobre a região da Bacia Hidrográfica com alto coeficiente 

de rugosidade, com aptidão natural para vegetação florestal natural. Também foi possível identificar 

que devido ao uso atual do ano do rompimento da Barragem B1 Brumadinho, 2019, que o CH62 

apresenta sua área 41 % sobre a classe de Conflito Classe 2. Entretanto, a CH62 apresenta pouca 

participação na área total do conflito da BHRP.  

A CH62 impactada deve ser alvo de recomposição da vegetação florestal natural, visto 

apresenta um uso potencial para floresta, visando assim, atenuar a exposição do rejeito aos processos 

erosivos naturais já existentes na área. 
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5500074952/5500074950/5500074953, assinado entre a empresa Vale S.A. (Rio de Janeiro, Brasil) 
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Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal); e Fundação para o Desenvolvimento da Universidade 
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