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Watershed quality index
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Resumo

O objetivo deste trabalho é propor e descrever um índice de qualidade para 

res nas dimensões hidrológica, agropecuária, ambiental e socioeconômica. O 

que visa mensurar o estado qualiquantitativo dos recursos hídricos e do seu 
ambiente terrestre associado, relacionando-os com as atividades agrícolas e 
com os aspectos socioeconômicos e eco-hidrológicos. A utilização do IQH pos-
sibilitará a tomada de decisão de forma mais assertiva pelos diversos atores.

Termos para indexação: agricultura, indicadores, recursos naturais, pecuária.
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Resultados

dos recursos hídricos e do seu ambiente terrestre associado, relacionando-
-os com as atividades agrícolas e com os aspectos socioeconômicos e eco-
-hidrológicos.

Os objetivos do IQH são:

relações com os aspectos socioeconômicos e eco-hidrológicos;

pressão ambiental;

-
lógicos, ambientais, agropecuários e socioeconômicos;

-

Os potenciais usuários do IQH serão: agentes de extensão rural e de pesqui-
sa, órgãos ambientais, organizações não governamentais, comitês de bacia 

Disponibilizar, à sociedade, instrumentos que possibilitam a melhor gestão 
dos recursos naturais e uma relação ambiental mais amigável com as ativida-

mas apresentam aspectos vitais para o desenvolvimento do sistema como um 
todo. Neste contexto, aspecto é um estoque ou capital (humano, técnico ou 

do sistema total.

O índice não pretende avaliar o real estado dos recursos hídricos e do am-
biente terrestre associado, mas a susceptibilidade ou potencial de degrada-
ção quali-quantitativa frente às atividades agrícolas. Para tal, o índice será 
composto de indicadores nas dimensões hidrológica, agropecuária, ambiental 
e socioeconômica.

de forma virtual, por meio de correio eletrônico, a especialistas nas áreas de 
recursos hídricos e sistemas agropecuários.

Abstract

The objective of this work is propose and describe a quality index for watershe-

agricultural, environmental, and socioeconomic dimensions. The Watershed 

and quantitative status of water resources and the associated terrestrial en-

vironment, linking them with agricultural activities and the socioeconomic and 

ecohydrologic aspects. The WQI will enable decisions in a more assertive 

manner by stakeholders.

Index terms: agriculture, indicators, natural resources, livestock.

Introdução

território são fundamentais para o delineamento de ações, programas e polí-
ticas que visem à gestão dos recursos hídricos.

-
res e índices têm se mostrado uma estratégia válida para demonstrar essa 
complexidade, facilitar a tomada de decisão e a comunicação entre os atores 
sociais.

-
ma fácil (BELANGER et al., 2012). Um índice é formado por um conjunto de 
indicadores.

-
cola é inovadora e de grande impacto social no caso brasileiro, por ter o país 
como um de seus pilares econômicos nas atividades agrícolas, sendo essas 
muito contestadas quanto aos impactos ambientais negativos que podem 
causar.

O objetivo deste trabalho é propor e descrever um índice de qualidade para 

Material e métodos

como limites físicos os divisores de água. O espaço delimitado pela unidade 

refere-se ao tamanho da área de estudo.

também são constituídos por seus sistemas internos. Cada um dos subsiste-
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des antrópicas é função das ciências ambientais. Esses instrumentos não só 
promoverão a melhora ou conservação da qualidade ambiental, como tamém 
a manutenção dos benefícios econômicos e sociais.

produtivos é uma ação inovadora e de extrema relevância para a ciência a 
para sociedade.


