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DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Índice de Qualidade de Nascente - Belo Horizonte/MG 
 
 

Metodologia 
 

 
O modelo de cálculo do Índice de Qualidade das Nascentes em Belo Horizonte – 

IQNas, foi formulado de maneira semelhante ao modelo existente para determinação 

do Índice de Qualidade das Águas - IQA adotado no Brasil pela Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico1, possibilitando assim a comparação dos parâmetros 

observados nas áreas de preservação permanente das nascentes com os parâmetros 

usuais de qualidade da água.  

 
Para elaboração e validação do modelo IQNas, foram realizados os seguintes 

procedimentos: 

 

- Análise geral das informações sobre as nascentes cadastradas no Banco de Dados 

Geoespaciais de Recursos Hídricos de Belo Horizonte – BDGEO/BDHidro2; 

 

- Atualização do banco de dados BDHidro, a partir de informações coletadas durante 

as vistorias e análises técnicas realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, à luz da legislação vigente; 

 

- Determinação dos parâmetros relevantes a serem incorporados ao modelo e seus 

respectivos pesos de acordo com os principais atributos constantes na camada 

nascente que permitem sua caracterização; 

 

- Implementação do modelo matemático e estudos estatísticos para as nascentes 

cadastradas no município; 

 

- Avaliação dos resultados obtidos. 

 

O cadastro das nascentes que compõem o BDHIDRO é realizado a partir de vistorias 

ao local em que as nascentes são identificadas, georreferenciadas com o apoio de 

GPS, classificadas de acordo suas características, fotografadas, registradas e 

 
1 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Índice de Qualidade das Águas – IQA; Disponível em < 

http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx >. Site visitado em em setembro de 2021. 
2 Banco de Dados Geoespaciais dos Recursos Hídricos de Belo Horizonte – BDGEO/BDHidro; Disponível em < 

http://bhmap.pbh.gov.br/ >. Site visitado em em setembro de 2021. 

http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
http://bhmap.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo#zoom=6&lat=7798255.39554&lon=616792.971&baselayer=base&layers=curso_dagua
http://bhmap.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo#zoom=6&lat=7798255.39554&lon=616792.971&baselayer=base&layers=curso_dagua
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mapeadas. Para tanto, são observados no mínimo os seguintes itens: aplicabilidade 

do Código Florestal; aspecto, local; condição, temporalidade e forma. 

 

Quanto ao item “Código Florestal (sim ou não)”, vale esclarecer que este trata-se da 

observação quanto à aplicabilidade, ou não, do Artigo 4º, da Lei Federal 12.651/12 – 

Novo Código Florestal, para composição das Áreas de Preservação Permanente 

hídricas, a saber: 

 
 

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 

rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei 

 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012) (vide 

ADIM 4.903 - Ação Direta de Inconstitucionalidade que fixa a 

interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d’água 

intermitentes configuram Área de Preservação Ambiental)” 

 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado(...)” 

 
 
O cálculo do Índice de Qualidade das Nascentes em Belo Horizonte- IQNas foi 

determinado por meio do produtório ponderado de parâmetros verificados nas 

nascentes, segundo a seguinte equação: 

 

Onde: 
 
“IQNas” = Índice de Qualidade das Nascentes, cujo valor varia de 1 a 100 

 

“qi” = qualidade do i-ésimo parâmetro, cujo valor varia de 1 a 100 em função das 

características observadas em cada parâmetro 
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"wi" = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância 

para a conformação global da qualidade, cujo valor varia de 0 a 1 de forma que seu 

somatório seja igual a 1  

 
 
Inicialmente foram escolhidos quatro parâmetros principais, com as seguintes 

possibilidades de caracterização: (1) Aplicação do Código Florestal - sim ou não; (2) 

Aspecto da Nascente- limpa ou poluída; (3) Local- parques, áreas verdes públicas, 

unidade de conservação ambiental; (4) Condição da Nascente- natural, natural 

antropizada; represada, corte, aterrada, confinada, drenada confinada; drenada, outra; 

 

Nessa etapa, a escolha dos parâmetros, valores (q) e pesos (w) foram realizadas de 

maneira empírica a partir da análise estatística dos atributos de caracterização 

geoespacial e a valoração do nível de qualidade ambiental, constantes na camada 

nascente do banco de dados BDHidro (Figura 01). 

 
 
Deste modo, através do modelo, obtém-se o Índice de Qualidade das Nascentes. 

 

Em sequência, em função do resultado obtido pelo modelo IQNas, para cada nascente 

analisada obtém-se sua classificação, dadas as faixas de valores fixadas para as 

seguintes condições: ótima, boa, razoável, ruim ou péssima (Figura 01). 

 

A figura 01 a seguir sintetiza a metodologia do modelo aplicado. 
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Figura 01: Análise de multicritérios para classificação da qualidade de nascentes em Belo 
Horizonte, pelo IQNas. 

 


