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RESUMO 

 

O sistema de abastecimento público é um serviço essencial de saneamento para a proteção da 

qualidade de vida e da saúde das pessoas em uma área urbana. A garantia de um abastecimento 

seguro depende fundamentalmente da qualidade de seu manancial, sendo essa influenciada 

diretamente pela sua bacia hidrográfica de contribuição. Diante disso, esse trabalho objetivou-

se estudar a bacia hidrográfica de contribuição do manancial da cidade de Tocantins (MG), 

através da sua caracterização morfométrica, da avaliação da mudança temporal do uso e 

ocupação do solo da mesma para os anos de 2003 e 2016 e da análise quali-quantitativa da água 

e de suas relações com o uso e ocupação do solo da bacia. Os resultados mostraram que a bacia 

hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins possui características, como alta 

densidade de drenagem e a declividade média forte-ondulado, que a torna mais vulnerável a 

erosão do solo. Além disso o seu uso e ocupação predominado por pastagem, que conforme 

identificado na análise da mudança temporal do uso e ocupação do solo aumentou sua fração 

em 13% ao longo de 13 anos, contribui para intensificar o carreamento de partículas do solo, 

principalmente durante o período chuvoso. A análise da qualidade da água, identificou que a 

turbidez foi o parâmetro que apresentou maiores alterações, durante o período chuvoso, 

possuindo concentração desconforme ao limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/05. 

Já os parâmetros pH, temperatura, e Oxigênio dissolvido encontraram-se em conformidade com 

os limites dessa mesma legislação. As concentrações dos parâmetros Oxigênio dissolvido e ph, 

calculados levando em consideração a vazão de referência (𝑄7,10), não respeitaram a legislação. 

Diante disso é possível inferir a importância da preservação das matas para qualidade das águas 

de mananciais de abastecimento e como o estudo ambiental de uma bacia hidrográfica é uma 

ferramenta importante que pode auxiliar na sua gestão. 

 

Palavras-chave: 1. Mananciais de abastecimento de água. 2. Estudo ambiental. 3. Bacias 

hidrográficas 4. Analise morfométrica 5. Uso e ocupação do solo 6. Qualidade da água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The public supply system is an essential sanitation service for the protection of the quality of 

life and health of people in an urban area. A secure supply is guaranteed by the quality of its 

source, which is influenced directly by its basin of contribution. The objective of this work was 

to study the basin of the contribution of the source of the city of Tocantins (MG), through 

morphometric characterization of the basin, the evaluation of the temporal change of the uses 

and occupation of the soil for the years 2003 and 2016 and  to evaluate the quantity and quality 

of the water and its relationship with the use and occupation of the basin soil. The results 

showed that the basin of contribution of the Tocantins spring has characteristics such as the 

high drainage density and the strong-undulated medium slope, which makes it more vulnerable 

to soil erosion. In addition, its use and occupation predominated by pasture, which, as identified 

in the analysis of the temporal change of land use and occupation, increased its fraction by 13% 

over 13 years, contributes to intensify the transport of soil particles, especially during the rainy 

season. The analysis of the water quality, identified that the turbidity was the parameter that 

presented the highest values during the rainy season, being in that period disagree with the 

resolution CONAMA 357/05. The other parameters analyzed were in agreement. The 

concentrations of the water quality parameters calculated taking into account the reference flow 

(𝑄7,10),  did not comply with the legislation in most of the samples. In view of this, it is possible 

to infer the importance of the preservation of the forests for water quality from water supply 

sources and how the environmental study of a river basin is an important tool that can aid in its 

management. 

 

Keywords: 1. Water supply. 2. Environmental study. 3. Hydrographic basins 4. Morphometric 

analysis 5. Land use and occupation 6. Water quality 
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1. INTRODUÇÃO 

É indiscutível a importância da água para a manutenção da vida e das relações sócio 

econômicas, sendo assim fundamental a preservação de sua disponibilidade, tanto em 

quantidade como em qualidade. Porém, o aumento de sua demanda e da poluição, causados 

principalmente pelas atividades humanas que acompanham o desenvolvimento econômico, 

além do desperdício e da má gestão, tornou esse bem, que no passado era considerado ilimitado, 

em um recurso cada vez mais escasso, sendo motivo de preocupação de muitos governantes.  

De todos os usos múltiplos da água, o abastecimento público é considerado o uso mais exigente, 

pois desse depende todas as atividades do dia a dia de uma sociedade, afetando diretamente a 

saúde e o bem-estar das pessoas, merecendo assim atenção especial. 

A qualidade da água distribuída à população é intrinsicamente dependente das condições do 

manancial, que é a fonte de água para o abastecimento. Os mananciais devem possuir água, no 

mínimo, em qualidade compatível com o tratamento ao qual será submetida, e em quantidade 

adequada ao suprimento de água a toda população, sendo esses dois fatores completamente 

dependentes da característica da bacia hidrográfica de contribuição do manancial e do uso e 

ocupação do solo da mesma.  

As bacias hidrográficas são regiões que permitem a integração de aspectos sócio, econômico e 

ambiental, sendo desse modo unidades adequadas ao planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. O estudo do uso e ocupação do solo na bacia de contribuição de um manancial é uma 

ferramenta fundamental para o gerenciamento dos mesmos, uma vez que se constitui em um 

fator que interfere diretamente na qualidade e disponibilidade da água, afetando 

consequentemente a segurança dos mananciais. 

O diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica de contribuição de um manancial é uma 

ferramenta importante para preservação do seu recurso hídrico, auxiliando em um planejamento 

e gerenciamento eficiente.  

Sendo assim, o presente trabalho realizou um estudo ambiental da bacia hidrográfica de 

contribuição do manancial de Tocantins, Minas Gerais. Esse manancial é responsável por 

abastecer a população residente na zona urbana de Tocantins, um pequeno município localizado 

na Zona da Mata mineira. Além disso, todas as atividades econômicas, principalmente 
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agropecuária, ao longo de sua bacia dependem da disponibilidade hídrica desta região.  

Devido a importância que o manancial possui para esta região foi recentemente elaborada e 

aprovada a lei municipal 569 de 29 de setembro de 2016, que institui uma política de proteção 

deste manancial visando assegurar que as atuais e futuras gerações tenham água com 

disponibilidade adequada para atender a todos os seus usos múltiplos. Cabe destacar que o 

presente estudo teve essa lei como motivação. 
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2. OBJETIVO 

2.1- OBJETIVO GERAL: 

Realizar um estudo da bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins- MG, com 

o intuito de fazer um diagnóstico ambiental simplificado das condições atuais da bacia e assim 

contribuir para a gestão adequada dos seus recursos hídricos, visando a implantação da política 

de proteção do manancial de Tocantins e a garantia da preservação deste importante manancial 

para a cidade. 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Avaliação da qualidade da água, a partir dos estudos dos seguintes parâmetros: Oxigênio 

dissolvido, temperatura, turbidez, sólidos totais, e DQO; 

● Avaliação da disponibilidade hídrica da bacia através da medição das vazões de cursos 

d’água específicos; 

● Caracterização da bacia a partir da sua análise morfométrica; 

● Avaliação temporal do uso e ocupação do solo; 

● Avaliação da vulnerabilidade das áreas de APP. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 3.1. A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO   

“O maior problema do homem é a água. E o maior problema da água é o Homem.” (BARBOSA, 

2014, p. 9). Devido a sua importância a água é considerada um dos assuntos ambientais mais 

discutidos atualmente. Recurso natural indispensável para a sustentação da vida e do 

ecossistema, a água possui características que a torna tão fundamental e insubstituível, constitui 

a estrutura de todos os seres vivos, sendo habitat de várias espécies, essencial para o 

desenvolvimento das atividades econômicas, e indispensável para a garantia da saúde e bem-

estar da sociedade. (PINTO, 2016; BOTKIN & KELLER, 2000) 

Apesar da  abundância de água no planeta terra, constituindo um terço de sua superfície, 

somente cerca de 2,5% do total correspondem a parcela de água doce, estando grande parte 

desse volume aprisionado em formas de geleiras e calotas (68,7%), aquíferos (30,1%) e 

Permafrost (0,8%), que “corresponde a fração de solo e rochas que permanecem com 

temperatura de no mínimo 0º C por mais de dois anos” (Harris et al, 1988, p5),  restando a 

singela fração 0,4% de água de fácil acesso, disponível para as pessoas, as plantas e todo o 

ecossistema. Dos 0,4% de água de fácil acesso, 67,4% concentra-se nos lagos, 12,2% na 

umidade dos solos, 9,5% na atmosfera e 1,6 % nos rios. (RODDA,2003 apud PINTO,2016). 

O Brasil é um país privilegiado em relação a quantidade desse recurso, “possuindo 50% do total 

deste recurso na América do Sul e 11% em escala mundial, totalizando 168.870 m3/s.” (TUCCI, 

2001, p 42). Todavia devido à grande extensão territorial, que ocasiona grande variabilidade 

climática, e a irregular distribuição populacional, a disponibilidade hídrica apresenta-se 

desigual no pais. A Amazônia, por exemplo, obtém 73% da água doce do Brasil, possuindo 

uma população que corresponde aproximadamente a 5% do total, os restantes 27% estão 

distribuídos nas demais regiões que são compostas por 95% da população do país.  (PINTO, 

2016) 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

(PNRH) estabelece que a água é um bem limitado e dotado de valor econômico, diferenciando 

a substância água do recurso água. Esse segundo desempenha um papel fundamental em todas 

as esferas da sociedade, sendo o principal recurso econômico que existe. O abastecimento 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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humano e animal (dessedentação), as indústrias, agricultura, a pecuária, a navegação, a 

produção de energia, a recriação, entre outros necessitam desse recurso e impactam de diversas 

formas o seu ciclo.   (TUCCI, 2001, TUNDISI, 2006). 

Dentre os usos múltiplos da água o abastecimento público representa o mais nobre, sendo 

considerado prioritário, desempenhando o papel de assegurar o cumprimento de todas as 

necessidades do uso da água em uma comunidade, como a ingestão, o preparo de alimentos, 

higiene pessoal, entre outros, sendo sua principal função, a proteção da saúde da população. 

Essa é garantida quando são respeitadas as condições mínimas de qualidade e quantidade da 

água. (HELLER e PÁDUA, 2006).    Dessa forma a distribuição de água tratada deve ser feito 

de forma regular, pois a falta do acesso à água pode fazer com que as pessoas a armazenem de 

forma inadequada.” (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2017) 

O abastecimento está inserido no conceito de saneamento básico, que de acordo com a OMS “é 

entendido como o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeitos deletérios sobre seu bem-estar físico, mental e social” (HELLER e PÁDUA, 

2006). Viera (2013) ressalta a importância do abastecimento afirmando que um sistema de 

abastecimento de água, adequadamente operado e regulado, pode reduzir em 70% a taxa de 

incidência de doenças. O Instituto Trata Brasil confirma a relação das altas coberturas de 

saneamento básico adequado com os respectivos baixos índices de doenças, em um estudo que 

relaciona doenças de vinculação hídrica como diarreia, dengue e leptospirose, as condições 

sanitárias das 10 melhores e piores cidades com relação ao saneamento. (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2017) 

A resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, que “dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes (complementado pela resolução CONAMA 

430 de 2012), e dá outras providências” classifica os corpos d’água em 5 classes de acordo com 

os limites de diversos parâmetros de qualidade da água. Quanto mais restrito são esses limites, 

menor é o valor da classe e menor o tratamento que a água necessita. Desse modo pode-se 

afirmar que a complexidade do tratamento da água doce depende das condições dos mananciais. 

Os mananciais para o abastecimento estão sendo constantemente afetados por efluentes 

domésticos e industriais, agrotóxicos e nutriente, decorrentes das atividades que acompanham 

o aumento populacional e econômico. Assim é fundamental assegurar a sua preservação para 
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garantir a qualidade e a quantidade da água, contribuindo para reduzir os custos com o 

tratamento da água, uma vez que conforme mencionado, quanto melhor a qualidade da água, 

menor a complexidade do tratamento que ela necessita. De acordo com Magalhães Junior, Cota 

e Lemos (2016) “a proteção de mananciais está, intimamente atrelada à necessidade de proteção 

das áreas de recarga dos aquíferos, dos sistemas de infiltração das águas subterrâneas 

(nascentes, surgências) e das bacias de contribuição superficial de cada manancial.”  

No estado de Minas Gerais as áreas de proteção especiais (APE) definida pela Lei 6.766 de 

1979, visa principalmente a proteção dos mananciais, tendo como objetivo à consolidação de 

um modelo de segurança hídrica para fins de abastecimento público das comunidades atuais e 

futuras. Porém segundo Magalhães Junior, Cota e Lemos (2016) as APE são ineficientes, e para 

serem efetivamente aplicadas devem contemplar as bacias hidrográficas de contribuição dos 

mananciais, o planejamento e adequada fiscalização do uso e ocupação do solo nas APE e 

respectivas bacias hidrográficas de contribuição, e a criação de instrumentos de gestão 

específicos às APE e aos mananciais.  

A responsabilidade pelo manejo dos mananciais está cada vez mais voltada aos municípios, 

pois suas bacias são pequenas e ocupam apenas o limite dos mesmos. Assim é importante que 

as cidades disponham de um plano de gerenciamento de curto, médio e longo prazo da bacia 

dos mananciais, uma vez que os mesmos são essenciais para a manutenção e o desenvolvimento 

da cidade. Esse plano deve contemplar estudos que envolvem a ocupação da bacia e potenciais 

poluentes, programa de monitoramento da qualidade da água, mecanismos de preservação das 

bacias dos mananciais e legislação estadual ou municipal específica que garantam essa 

preservação. (TUCCI, 2002) 

Na cidade de Tocantins a Lei municipal N.569 de 29 de setembro de 2016 institui a política 

municipal de proteção dos mananciais, que enfatiza a importância da água para a manutenção 

da vida, além de estabelecer que é dever do poder público assegurar a disponibilidade da água 

permanente através do planejamento e da fiscalização de seus usos. Entre seus objetivos 

ressalta-se, a garantia do acesso à água para todos os cidadãos, em quantidade e qualidade 

compatíveis com suas necessidades, a  criação e manutenção de condições de captação 

adequada para o abastecimento público; o estabelecimento de um sistema de gestão permanente 

dos usos do solo e dos recursos hídricos nas bacias dos mananciais, de modo a promover sua 

recuperação, conservação e efetiva proteção;  e o fomento de práticas que permitam a efetiva 
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proteção dos cursos d’água e das águas subterrâneas que sirvam para o abastecimento público.  

Para a efetiva aplicação dessa política torna-se necessário a realização de um estudo ambiental 

da bacia de contribuição do manancial de Tocantins, pois o mesmo permite o conhecimento das 

situações atuais, servindo de base para a gestão da bacia.  

3.2 - BACIAS HIDROGRÁFICAS  

Um gerenciamento efetivo dos mananciais de abastecimento deve aliar pesquisa e 

conhecimento técnicos sobre a qualidade e quantidade da água, considerando a bacia 

hidrográfica como unidade de estudo. No Brasil  a Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

que institui política nacional de recursos hídricos (PNRH), estabelece a gestão integrada, 

descentralizada e participativa dos recursos hídricos e fundamenta a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. (Brasil, 1997). Dessa forma, a Lei proporciona uma 

gestão dos recursos hídricos que ultrapasse os limites políticos e administrativos dos 

municípios, estados e países 

A bacia hidrográfica é uma área delimitada pelos divisores de água onde a água precipitada 

escoa para um único ponto, o exutório.  (VILLELA e MATTOS, 1975). É nas delimitações 

desse sistema que se desenvolvem todos os setores da sociedade: as áreas urbanizadas, a 

agricultura, a pecuária, as indústrias e o ecossistema. Assim constitui uma área ideal para 

estudos ambientais, pois proporciona a integração entre os aspectos físicos, sociais e 

econômicas. (PORTO,2008). 

A determinação das características morfométricas de uma bacia hidrográfica é uma ferramenta 

importante, pois permite conhecer seu comportamento hidrológico, permitindo determinar a 

sua vulnerabilidade a deterioração ambiental, auxiliando assim no seu gerenciamento e manejo.  

(VILLELA e MATTOS, 1975; MACHADO, 2010).  Segundo Machado (2010), essa análise 

permite caracterizar a predisposição da bacia a determinados eventos, como enchentes e 

erosões, e a incompatibilidade com alguns modelos de uso e ocupação do solo. Dentro os 

parâmetros morfométricos destaca-se, a área de drenagem, o índice de circularidade, a ordem 

da bacia, a densidade de drenagem e a declividade. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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A área de drenagem compreende a projeção horizontal dos limites estabelecidos pelos 

divisores topográficos, onde são drenados todos os cursos d'água presente na bacia para um 

único ponto, a sua foz.  

O índice de circularidade compara o formato da bacia com a de um círculo, quanto mais 

próximo de 1 mais circular é a bacia, possuindo mais susceptibilidade a eventos de enchentes, 

em contrapartida quanto mais próximo de 0 o valor desse índice mais alongada é a bacia, maior 

será o seu tempo de concentração e maior será o armazenamento, e como consequência menor 

será a sua probabilidade a ocorrência enchentes, como pode ser observado na Figura 1. 

(VILLELA e MATTOS, 1975; MACHADO, 2010; TONELLO et al., 2006).  

.  

FIGURA 1:Comparação entre a forma da bacia e a concentração da vazão precipitada. 

Fonte: (MACHADO 2010 apud COSTA&TEUBER,2001) 

Cardoso (2006) ao estudar a forma da bacia hidrográfica do rio Debossan, encontrou um índice 

de circularidade de 0,39, afirmando a mesma possui pouca vulnerabilidade a picos de enchentes. 

Tonello et al. (2006), Zanata et al. (2011) e costa 2009 afirmam em seus estudos a importância 

da determinação do índice de circularidade para conhecer a tendência de uma bacia a ocorrer 

enchentes  

A determinação desse índice enfatiza mais uma vez a importância da preservação da vegetação 

para a manutenção das condições naturais de uma bacia hidrográfica, pois a presença de 
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vegetação, aumenta a infiltração do solo das águas precipitadas, minimizando os fenômenos de 

inundação, mesmo em bacias propícias a isso. (MACHADO, 2010; COSTA 2009). 

 A ordem da bacia estabelece uma relação de hierarquia entre os rios, e é definida pelo grau 

de ramificações dos cursos d'água dentro de uma bacia, quanto maior a ordem de uma bacia 

maior tendência a serem mais drenadas. (MACHADO, 2010).  De acordo com Horton (1945), 

formulado do Strahler (1952), um canal de ordem 1 corresponde a uma nascente, ordem 2 são 

rios formados por dois canais de ordem 1, ordem 3 são formados por dois canais de ordem 2 e 

assim sucessivamente.  

O estudo da hierarquia fluvial de uma bacia é importante, pois influencia no uso e ocupação do 

solo, e como consequência a qualidade da água. (BUCK et al., 2004 apud CASQUIN 2016) 

A densidade de drenagem informa o potencial da bacia ao escoamento. Segundo Villela e 

Mattos (1975) esse parâmetro determina a “eficiência da drenagem da bacia”, variando de 0,5 

km/km² a 3,5 km/km² ou mais, sendo o limite inferior para bacias hidrográficas de pobre 

drenagem e o limite superior para bacias bem drenadas. Beltrame (1994) considera que 

densidade de drenagem entre 2,01 a 3,50 são altas. Já Casquin (2016) afirma que bacias com 

densidade de drenagem próximos as 2,5 km/km² são bacias uniformemente bem drenadas. 

Em seu estudo, Costa (2009) identificou que a densidade de drenagem alta indicava a 

vulnerabilidade a processos erosivos e a transmissibilidade (impermeabilidade) do solo, uma 

vez que bacias de alta densidade de drenagem são mais impermeáveis.  Para com Rocha & kurt 

apud Machado (2010) a densidade de drenagem define que a bacia pode possuir uma boa 

disponibilidade hídrica, a presença de rocha pouco resistentes, de solos impermeáveis, de 

escassa cobertura vegetal e o relevo acidentado, podendo essas características ocorrerem juntas 

ou não.  

A determinação desse parâmetro morfométrico é de fundamental importância para o 

planejamento e manejo de uma bacia hidrográfica, pois auxilia na identificação do grau de 

desenvolvimento de um sistema de drenagem. (CARDOSO, 2006). 

 A declividade média da bacia está associada a velocidade do escoamento das águas, sendo 

um parâmetro importante para a gestão dos recursos hídricos por também determinar a 

vulnerabilidade de uma bacia a processos erosivos, uma vez que escoamentos com maiores 
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velocidades geram menores taxas de infiltrações e impactam mais o solo, favorecendo a 

ocorrência de erosões. (MACHADO,2010; Villela e Mattos, 1975; COSTA et al., 2009). 

Além disso, pode-se associar a declividade média de um rio com a qualidade da água da bacia, 

pois esse parâmetro influencia a capacidade de oxigenação da água, uma vez que a altitude é 

inversamente proporcional a transferência de O2. A declividade de uma bacia pode contribuir 

para contaminação as águas, devido ao carreamento de partículas e características do solo para 

os corpos d’água, podendo aumentar a carga de nutrientes na bacia dependo do seu uso e 

ocupação do solo (CASQUIN, 2016). 

Em seu estudo sobre a relação do usos e ocupação do solo com as características geográficas 

da Bacia Hidrográfica do rio Preto, Park et al. (2014) identificaram que a declividade média da 

bacia tem correlação negativa com a classe pastagem, uma vez que área mais planas são mais 

facilmente exploradas. 

Marinho e Silva (2016) utilizaram técnicas de geoprocessamento para estudar as características 

morfométricas de áreas afetadas por inundações bruscas nas bacias hidrográficas do igarapé dos 

Franceses e do igarapé do Mindú, mostrando que esse estudo foi eficiente para identificar 

suscetibilidade de uma bacia à inundação. Zanata et al. (2011) demonstrou a influência da escala 

no estudo morfométrico da micro bacia do Córrego da Cachoeira, Município de Batatais, SP, 

comparando as escalas das bases cartográficas oficiais 1:50000, 1:10000 e a referência terrestre. 

Concluindo que o aumento da escala e da referência terrestre alterou os parâmetros físicos 

estudados, sendo o comprimento da rede de drenagem o parâmetro que sofreu maior alteração 

na sua magnitude. 

Atualmente é frequente a necessidade de transportar água de lugares distantes para abastecer 

regiões com escassez, diversos países estão sofrendo pela falta de água, afetando negativamente 

tanto a qualidade de vida da população quanto a sua economia. Dessa forma, o planejamento e 

gestão eficiente das bacias dos mananciais garante, o seu uso sustentável por parte de todos 

seus usuários, consistindo no “uso de recursos hídricos de uma forma que permita à sociedade 

desenvolver-se e prosperar num futuro próximo sem degradar os vários componentes do ciclo 

hidrológico ou dos sistemas ecológicos que dele dependem”. (BOTKIN & KELLER, 2000) 

Para Tundisi (2005), o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos devem atuar de 

forma integrada, preditiva e em nível de ecossistemas, para incorporar as dimensões sociais e 
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econômica de forma mais abrangentes. Apesar do ciclo da água ser um fenômeno natural deve-

se ter um plano para geri-lo durante períodos e situações mais críticas. O Plano Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH) cria instrumentos para auxiliar o gerenciamento e planejamento das 

águas, sendo de acordo com Cerezini, Barbosa e Hanai (2017) o mesmo ou o plano de bacia 

hidrográfica (PBH) o mais importante, devendo esse conter um diagnóstico ambiental da bacia 

e as ações de gestão, sendo os comitês de bacias hidrográficas os responsáveis pela aprovação 

desses planos. 

Gestões hídricas imprudentes podem gerar prejuízos gigantescos para o ecossistema e para 

todas as espécies que dependem desse recurso. O caso do mar de Aral, p.ex., considerado 

anteriormente o quarto maior lago do mundo, demonstra esse fato.  Localizado na Ásia central 

90% do recurso hídricos do mar de Aral foram transportados para o uso da irrigação de cultivos 

de algodão, ocasionando a quase extinção do mesmo: impulsionados pelo desenvolvimento 

econômico da região, os soviéticos utilizaram a água dos dois principais rios que abasteciam 

esse lago para a irrigação, prejudicando a recarga do mesmo, causando a diminuição gradual 

do seu volume, que consequentemente causou a mortalidade de peixes, devido a degradação da 

qualidade da água, alterou o clima da região, entre outras consequências.  (QOBILOV, 2015) 

Apesar da grande reserva de água disponível no Brasil não se pode negligenciar a possibilidade 

de escassez. Um exemplo disso é a crise enfrentada por São Paulo durante o ano de 2014, que 

foi causada pelo baixo volume pluviométrico desse período, a má gestão das águas e a o uso 

indevido do solo ao redor das represas, contribuindo para esse cenário.  (BARBOSA, 2014; 

PINTO,2016). Esse exemplo enfatiza a importância de se realizar estudos ambientais nas bacias 

hidrográfica dos mananciais de abastecimento, uma vez que o conhecimento da área é a 

principal ferramenta para se prevenir e solucionar problemas. 

3.3 QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA  

Desde a epidemia de cólera em Londres em 1854, começou-se a relacionar saúde da população 

com a qualidade da água. Muitas doenças, como a diarreias, por exemplo, são comuns em locais 

que não possuem condições adequadas de saneamento básico (CETESB, 1974). A garantia de 

uma água de qualidade previne a transmissão de várias doenças, afetando consequentemente a 

economia, pois pessoas saudáveis possuem maior disposição ao trabalho, faltam menos e 

produzem mais. De acordo com a CETESB, (1974) entre as medidas de proteção à saúde deve-
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se proteger os mananciais e as nascentes. (CETEESB 2009, FREITAS; BRILHANTE; 

ALMEIDA, 2001). 

“A água não é encontrada “pura” na natureza, pois as suas propriedades e características de 

absorver e transportar as impurezas do meio por onde ela passa, a caracterizam química, física 

e biologicamente definindo assim a sua qualidade” (CETESB 1974). A qualidade da água é 

uma grandeza relativa e de difícil definição, uma vez que está diretamente relacionada ao uso a 

que será atribuída, sendo também uma condicionante desse uso. Águas que possuem melhor 

qualidade permitem a existência de usos mais exigentes, em contrapartida águas com pior 

qualidade permitem somente usos menos exigentes, (CETESB, 2009; ANA, 2012). 

Boersema (2009) apud Silva (2014), afirma em seu estudo que a avaliação da qualidade da água 

é feita através de uma comparação do estado atual da mesma com padrões pré-estabelecidos.  

A resolução CONAMA 357/05 estabelece tanto para água doces (salinidade igual ou inferior a 

0,5 %), quanto para as salobras (salinidade superior a 0,5 % e inferior a 30 %) e salinas 

(salinidade igual ou superior a 30%) “um conjunto de condições e padrões de qualidade de água 

necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros” (BRASIL, 2005)  

A qualidade da água pode ser influenciada tanto por condições naturais como por intervenções 

antrópicas, sendo dependente de vários fatores como os aspectos geológicos e geomorfológicos 

da bacia, o uso e ocupação do solo e pelas atividades humanas (TUCCI, 2002). Para Merten e 

Minella (2002), a principal fonte de poluição dos cursos d’água de bacias hidrográficas e de 

seus mananciais é o desenvolvimento urbano e rural devido principalmente ao lançamento de 

esgoto domésticos, que é constituído principalmente por matéria orgânica, nutrientes e 

microrganismo, podendo degradar o ecossistema aquático e causar doenças à população. Além 

disso, os cursos d’água de áreas rurais podem ser afetados por sedimentos, nutrientes, 

agrotóxicos e dejetos de animais gerados pelas atividades agropecuária e carreados devido ao 

escoamento superficial.   

Gardiman Júnior (2015) utilizou análise estatística multivariada, como análise de componentes 

principais e análise fatorial para caracterização do processo de poluição das águas superficiais 

da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, no Espirito Santo, determinando que as principais causas 

da poluição, são os efluentes orgânicos, a acidez do solo e os processos erosivos decorrentes do 

mau uso do solo e da falta de Áreas de Preservação Permanentes - APPs. 
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A poluição da água pode ser ocasionada devido a fontes pontuais e/ou difusas que segundo a 

Agência Nacional de Águas – ANA (2012) são definidas como: 

A poluição pontual é introduzida por lançamentos individualizados, 

como os despejos de esgotos sanitários ou de efluentes industriais. 

Essas cargas pontuais são facilmente identificadas, sendo seu controle 

mais eficiente e rápido. Na difusa, os poluentes adentram o corpo de 

água ao longo de sua extensão, veiculados pela drenagem pluvial, 

descarregada de forma distribuída, e não concentrada, como na poluição 

pontual. Nesse caso, os principais poluentes são aqueles de origem 

agrícola, como fertilizantes e pesticidas. (ANA, 2012) 

O controle da poluição das águas naturais é de grande importância para preservação dos 

recursos hídricos de uma região. Assim, o monitoramento da qualidade das águas é uma 

ferramenta de grande importância para gestão dos recursos hídricos, uma vez que permite 

identificar as condições atuais de uma bacia, sendo utilizado para o planejamento alguns 

instrumentos da PNRH, como: outorga, cobrança e enquadramento dos cursos de água, que é 

também instituído pela CONAMA 357/05.  

O estudo da qualidade das águas de uma bacia hidrográfica é realizado através da avaliação e 

análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos. Os parâmetros físicos estão relacionados 

a aparência da água podendo causar rejeição do consumidor, são eles, a cor, turbidez, sabor, 

odor, temperatura. As características químicas revelam o tempo da poluição e sua magnitude, 

origem dos principais poluentes ou seus efeitos, são representados pela salinidade, dureza, 

alcalinidade, ferro e manganês, nitratos, pH, OD, condutividade, dentre outros. E as 

características biológicas estudam a presença ou ausência de microrganismos patogênicos 

causadores de doenças, representados pelos coliformes totais, fecais e E.coli, além da 

quantidade de matéria orgânica presente na água, DBO. (CETESB, 2009) 

Para Goulart e Callisto (2003) o monitoramento desses parâmetros é importante para o 

enquadramento dos rios em classes de qualidade da água, além de ser uma ferramenta vantajosa 

para identificar mudanças repentinas nas propriedades físicas e químicas da água, detectando 

de forma precisa a variável alterada, e sua concentração. Porém, esses dados são momentâneos, 

podendo muitas vezes não representar a situação real.   
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Os parâmetros de qualidade da água podem ser avaliados separadamente ou agrupados em 

índices, sendo esse último uma importante ferramenta para agrupar em apenas um número 

vários parâmetros e assim facilitar o entendimento do público leigo, identificando de forma 

simples se a água está em condições adequadas para determinado uso. Porém, a utilização de 

índices de qualidade depende do objetivo do estudo, pois esses impedem o estudo específico 

do comportamento de cada parâmetro, apresentando-se ineficientes para estudos mais 

detalhados. (ANA, 2017) 

Santini et al (2015) realizaram um diagnóstico da qualidade da água nos principais cursos 

d’água influenciados pela construção de uma rodovia no estado do mato grosso, através da 

avaliação dos 9 parâmetros do IQA, analisando o período de seca e chuva. Nos resultados, os 

pontos estudados mantiveram-se com IQA na faixa boa a média. Porém, constatou-se que o uso 

do IQA para avaliação da qualidade da água em empreendimentos rodoviários não se 

apresentou como um bom indicador dos impactos causados pela rodovia, já que os parâmetros 

monitorados e utilizados para avaliação do IQA indicam possíveis impactos antrópicos 

relacionados à expansão urbana. 

Dentre os diversos parâmetros que definem a qualidade da água, segue abaixo a definição 

daqueles escolhidos para determinação da qualidade da água do presente estudo. 

A Turbidez é definida pela concentração de sólidos em suspensão nas águas, influenciando na 

dispersão da radiação solar através das águas, interferindo no ecossistema aquático, 

principalmente no processo de fotossíntese. Além disso, os sólidos em suspensão podem abrigar 

microrganismos patogênicos conferindo risco a saúde. É expresso em NTU (Nephelometric 

Turbidity Units) e é causado principalmente por despejos domésticos e industriais, e por 

carreamento de sólidos decorrentes de processos erosivos (VON SPERLING, 2005).  

Ao analisar a correlação entre parâmetros de qualidade da água, Casquin (2016) em seu estudo 

sobre fatores determinantes da qualidade da água na Bacia Hidrográfica do rio Preto (MG/RJ) 

identificou que a turbidez apresentou correlações positiva com as concentrações de bactérias 

do grupo coliformes (totais e E. Coli) e com a concentração de estreptococos fecais. Além disso, 

segundo esse mesmo autor a turbidez também se correlaciona com as variáveis químicas 

Condutividade, Dureza, DBO, DQO e OD. 
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A Temperatura da água está associada a quantidade de calor, sendo importante nas reações 

físicas, químicas e biológicas e na solubilidade dos gases, variando com a localização 

geográfica e com as condições climáticas. (ANA, 2012)  

O pH é responsável pela indicação da acidez, neutralidade de alcalinidade da água, e é 

determinado pela concentração de ions H+ presentes na água. Varia de 0 a 14, sendo que de 0 

a 6 corresponde a características ácidas, 7 são condições neutras e de 8 a 14 são condições 

básicas. (VON SPERLING,2005). “Os valores de pH refletem o poder solvente da água, 

indicando, desse modo, suas possíveis reações químicas sobre as rochas e solos, podendo ser 

alterado pela oxidação de matéria orgânica, fotossíntese, despejos industriais e domésticos”. 

(ANA, 2012, p.49). 

Os Sólidos Totais podem ser encontrados em diversas formas na água e são considerados como 

todas as substâncias que permanecem após os processos de evaporação, secagem ou calcinação 

da amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado. Os sólidos totais 

correspondem às parcelas de sólidos suspensos (turbidez) e sólidos dissolvidos, sendo a 

diferença desses dois tipos de sólidos é dada pela filtração, os sólidos que passam pela 

membrana filtrante são os sólidos dissolvidos e os que ficam retidos são os sólidos 

sedimentáveis. (LIBANIO, 2008) 

“A Condutividade Elétrica, é definida como a capacidade da água em conduzir corrente 

elétrica e são determinadas pela presença de substâncias dissolvidas (ânions e cátions) na água, 

que possam conduzir esta corrente elétrica.” (ESTEVES, 2011). Segundo Casquin (2016) esse 

parâmetro mede indiretamente a concentração de poluentes na água e é causada principalmente 

pela presença dos íons Mg, Ca, Cl e Na. Águas doces superficiais com condutividade superior 

a 100 μS.cm-1 podem estar contaminadas. (CETESB,2009).  De acordo com os estudos de  

Casquin  (2016) a condutividade correlaciona-se positivamente com os Sólidos totais e com a 

turbidez, sendo maior com o ST.  

O Oxigênio Dissolvido (OD) exerce um dos principais papéis no ecossistema aquático, uma 

vez que todos os organismos aeróbios dependem dele para a realização dos seus processos 

metabólicos. São introduzidos ao ambiente aquático por dissolução do oxigênio atmosférico ou 

por organismos fotossintéticos. A solubilidade do OD na água é inversamente proporcional a 

temperatura e diretamente proporcional a pressão. (ESTEVE, 2011; VON SPERLING,2005) 
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A Matéria Orgânica é considerada um dos principais problemas nos corpos d'água uma vez 

que em concentrações elevadas é responsável pela diminuição do oxigênio dissolvido, devido 

à Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e podendo gerar condições anaeróbicas e a morte 

da fauna. A matéria carbonácea pode ser biodegradável e não biodegradável, podendo ser 

encontrada dissolvida ou em suspensão nas águas, e é introduzida principalmente por dejetos 

domésticos e industriais, sendo determinada a partir da DBO e da Demanda Química de 

Oxigênio - DQO. (VON SPERLING,2005) 

 A DQO mede a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por meio de 

um agente químico, como o dicromato de potássio.  Assim, a DQO oxida tanto a matéria 

biodegradável quanto a não biodegradável, sendo o seu valor maior que a DBO. A relação entre 

DQO/DBO demonstra o quão biodegradável é uma amostra. (VON SPERLING,2005).  

Guedes et al. (2012) ao aplicar a análise estatística multivariada no estudo da qualidade da água 

do Rio Pomba, MG, constatou que os parâmetros sólidos totais e DQO apresentaram uma forte 

correlação negativa (0,61). Além disso, o autor afirma que a DQO, indica a poluição por matéria 

orgânica no eixo longitudinal no médio Rio Pomba e os sólidos são reflexo do escoamento 

superficial e da contribuição de esgotos domésticos e resíduos sólidos. Já Casquin (2016) 

determinou que a DQO possui correlação positiva com os ST e turbidez, e com os nutrientes 

Nitrito”, “Nitrogênio Amoniacal” e “Fósforo Total” indicando possíveis fontes em comum.  

A qualidade da água está diretamente relacionada a sua disponibilidade, sendo desse modo 

importante realizar o estudo integrado dessas duas variáveis, a fim de obter dados mais 

consistentes sobre a condição da bacia hidrográfica de contribuição do manancial.  Essa 

premissa é confirmada pela a Lei Federal nº 9.433/1997, estabelece que “a gestão sistemática 

dos recursos hídricos, não deve ter dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade”.  

A determinação da disponibilidade hídrica é feita através da medição das vazões de uma bacia 

hidrográfica, que é função do ciclo hidrológico, entendido como o movimento da água no 

planeta nas suas fases líquidas, sólidas e gasosas, sendo composto pela precipitação, 

evaporação, transpiração, infiltração percolação e drenagem. (TUCCI, 2001). Durante 

contínuos episódios de chuvas a capacidade de infiltração do solo vai diminuindo, favorecendo 

o acúmulo de água nas depressões dos terrenos, que quando saturados escoam direção a 

menores altitudes. A determinação da vazão de um curso d’água é dada pela medida em uma 

seção transversal do volume de água que escoa em uma bacia, em um determinado período, 
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sendo a combinação dos escoamentos superficiais, subterrâneos e de base. (HELLER e 

PÁDUA, 2006) 

Os estudos das vazões em bacias hidrográficas de contribuição de mananciais são importantes 

para o planejamento e gerenciamento das mesmas, uma vez que essas bacias hidrográficas estão 

localizadas geralmente em zonas rurais e possuem diversos usos do solo, sendo altamente 

sensível a modificações na vegetação, desse modo os estudos hidrológicos são importantes para 

a sua preservação (SAGARA, 2001). 

Os usos múltiplos da água alteram sua disponibilidade, desse modo para garantir quantidade de 

água necessária para atendimento de todos seus usuários nos processos de outorga, são 

utilizadas as vazões de referências como parâmetro para concessão desse direito. Em todo o 

Estado de Minas Gerais é adotado a Q7,10 (vazão mínima de sete dias de duração e dez anos 

de recorrência) de acordo com a Portaria Administrativa do IGAM nº 49/2010.  

Uma das formas de obtenção das vazões de referência Q7,10, em cada 

seção dos cursos de água é por meio da metodologia que associa o 

rendimento específico de cada região, a área de drenagem em análise e 

as características físicas, de solo e meteorológicas das bacias 

hidrográficas. (MINAS GERAIS, 2010) 

3.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

“O solo e água formam o binômio básico da sustentabilidade do homem, seja como componente 

essencial ou como elementos representativos de valores sociais, culturais e de produção de bens 

de consumo” (EMBRAPA, 2010) 

O uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica influencia na qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos, sendo imprescindível o estudo integrado dessas duas áreas de conhecimento 

com o intuito de obter um resultado mais completo, que garanta a manutenção do sistema 

através do planejamento, manejo e gestão eficiente (Ribeiro, 2001).  De acordo com Anderson 

et al (1976) apud Ribeiro (2001) “o termo uso da terra é empregado para expressar a maneira 

pela qual o homem ocupa o espaço e o termo cobertura da terra refere-se ao revestimento do 

solo” 
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Oliveira, Dutra e Ceruti (2012) analisaram a interação entre a qualidade da água e o uso do solo 

para identificar os possíveis causadores de contaminação das águas da bacia Hidrográfica do 

Oeste do Paraná, concluindo que houve um aumento das concentrações da maioria dos 

parâmetros de qualidade da água, dentre eles: o pH, a turbidez, a DQO e os sólidos totais, de 

um ponto para outro devido ao uso e ocupação do solo sendo o primeiro ponto possuindo 

características de ocupações rurais e o segundo de ocupações urbanas. Além disso, foi 

constatado que a degradação das matas ciliares colaborou para a contaminação dos rios por usos 

agrícolas.  

 Em seu estudo, Pinheiro et al. (2014) confirmou a relação entre a qualidade e quantidade da 

água com o uso e ocupação do solo. Ao analisar as concentrações e as cargas transportadas de 

alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos para diferentes usos e ocupações do solo na 

bacia hidrográfica do rio Duas Mamas, localizada no município de Schroeder, Santa Catarina, 

constatou que a qualidade da água piorava da nascente a foz, uma vez que essa última sofre 

influência de toda área de drenagem. Além disso, identificou-se que as áreas que provinham de 

regiões com a vegetação mais preservada possuíam água de melhor qualidade em comparação 

com áreas menos preservadas evidenciando a importância da presença da vegetação na 

manutenção da qualidade da água.  

O uso e ocupação do solo define o comportamento de uma bacia, influenciando no seu ciclo 

hidrológico. Solos com maior cobertura vegetal apresentam uma taxa de infiltração maior que 

solos desprotegidos por vegetação, além disso uma maior proteção resulta em menores taxas de 

escoamento superficial, diminuindo o assoreamento dos rios, devido a minimização dos 

processos erosivos. Vale ressaltar também que “a cobertura vegetal permite que elevada 

quantidade de água seja devolvida ao ambiente através da evapotranspiração e amortece o 

impacto das gosta da chuva ao solo” (FROTA; NAPPO, 2012 apud MOTA et al., 2016).  

Em contrapartida, bacias hidrográficas desprotegidas por matas e que são predominadas por 

pastagem, decorrente de atividades a pecuária, possuem menores taxas da infiltração e possuem 

maior compactação do solo pela ação da energia das gotas de chuva. Estão, também, mais 

susceptíveis a processos erosivos, que conduzem partículas do solo, sementes, adubos e 

agrotóxicos para os lagos e rios que deságuam nos mananciais de abastecimento, o que contribui 

para a perda de biodiversidade e a contaminação da água (EMBRAPA, 2010). As atividades 
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pecuárias são responsáveis por causar a degradação da qualidade da água, contribuindo para o 

aumento da concentração de DBO e coliformes termotolerantes (Merten e Minella, 2002). 

A determinação do uso e cobertura do solo permite identificar as atividades humanas sobre uma 

bacia hidrográfica, que são potenciais geradores de impactos sobre os elementos naturais 

(ALTMANN, ECKHARDT, REMPEL, 2009).  

Segundo Soares Filho (1998) apud Altmann, Eckhardt e Rempel (2009 p. 274) 

Para estudar a dinâmica da paisagem é necessário mapear os padrões de 

uso e cobertura do solo, identificando e quantificando as classes, para 

com isso avaliar como cada elemento da paisagem se relaciona com o 

outro espacialmente e temporalmente. 

As técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto são ferramentas eficientes para 

determinação do uso e ocupação do solo, auxiliando no gerenciamento e manejo dos recursos 

hídricos. O sensoriamento remoto é uma técnica responsável pela obtenção de informações, 

como imagens, e dados da superfície terrestre através da captação e registro da energia 

refletida/emitida pela superfície sem que haja contato físico entre o sensor e a superfície 

estudada. 

Silva et al. (2017) afirmam em seu estudo sobre avaliação da cobertura do solo como indicador 

de gestão de recursos hídricos, na sub-bacia do Córrego dos Bois, Minas Gerais, que as técnicas 

de geoprocessamento foi uma poderosa ferramenta na construção de indicadores ambientais 

para avaliação da ocupação da sub-bacia. Igualmente em seu estudo sobre o uso 

geoprocessamento aplicado à análise do uso e ocupação da Terra em áreas de preservação 

permanente na APA de Murici, Alagoas, Tavares et al. (2015), concluíram que que as técnicas 

de geoprocessamento aliado ao uso de produtos de sensoriamento remoto mostraram-se 

eficazes para a adoção de técnicas de análise geoespacial na identificação de incompatibilidades 

de uso da terra existentes na APA de Murici.  

Uma análise importante para o monitoramento de uma bacia é o estudo das mudanças temporais 

do uso e ocupação do solo que ocorreram na bacia. Segundo SALLES et al. (2011), uma boa 

alternativa para monitoramento ambiental é o estudo multi-temporal da dinâmica de 

determinadas áreas, que pode ser facilmente alcançado utilizando imagens de satélites, uma vez 
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que essas possibilitam a geração de mapas que exprimem as condições a que o sistema se 

submeteu ao longo dos anos. 

LOPES et al. (2010) estudaram as modificações que ocorreram no uso e ocupação do solo em 

uma área piloto da região de vacaria, RS, utilizando técnicas de sensoriamento remoto onde 

constataram que 40% do campo nativo foram convertidos em lavouras anuais e 2,3% em 

pomares e que a zona urbana incluída no estudo aumentou 14,0% no 1950 e 2005, constatando 

que essa metodologia é fácil e viável para uma avaliação da evolução espaço-temporal do uso 

do solo.  

Zewdie e Csaplovics (2015) avaliaram a transição da cobertura terrestre no Noroeste da Etiópia 

para um período de 38 anos, utilizou-se nesse estudo os softwares ENVI e Arcgis para 

processamento das imagens landsat. Classificou-se as imagens através do SVM e em seguida 

calculou-se a matriz de erros para a avaliação da exatidão da classificação. A detecção de 

mudanças foi realizada através de uma matriz de tabelas cruzadas para avaliar a variação total 

das categorias. Zewdie e Csaplovics (2015) concluíram que a mudança o uso da terra é 

consequência do impacto humano acelerado e subsequente expansão da terra agrícola. Sendo 

identificado que a principal mudança no uso da terra nesta região foi a dinâmica da conversão 

de cerca de 52% de florestas para uso intensivo de terras, tais como terras agrícolas no período 

1972 - 2010. 

De acordo com AGEVAP (2006) na bacia do Paraíba do Sul o trecho mineiro apresenta-se 

como o mais desmatado, possuindo consequentemente maior área de pastagem correspondendo 

a 80,2% do total, sendo a pecuária o principal uso do solo.  

 

 

 

 



 

33 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1- ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo compreende a bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins 

(BHCMT), situado na Zona da Mata mineira. Essa, possui como principal corpo d’água o rio 

Paraopeba.  O rio Paraopeba é um dos principais afluentes do rio Pomba, nascendo no distrito 

do Beija Flor a 840 m de altitude, no município de Tocantins e deságua no Rio Pomba, em 

Astolfo Dutra, MG. Esse rio é o principal contribuinte de fontes de nutrientes do rio Pomba, 

devido a atividade pecuária no período chuvoso e efluentes sanitários no período seco e chuvoso 

(Ruas, 2006 apud Silva 2014). Nos limites da BHCMT o rio Paraopeba percorre 13,04 km, 

sendo os seus principais afluentes, o córrego dos Mendes, o córrego da Pedra Branca e o córrego 

dos Pires. 

A BHCMT está localizada entre as coordenadas UTM na latitude 7667,238770 km e 

7653,304871 km, e na longitude 693,493103 km e 706,869568 km. Possui uma área de 

aproximadamente 84,4 km² e 46,50 km de perímetro estando inserida na região hidrográfica do 

Atlântico Sudeste, e da Unidades de Planejamento e gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) 

PS2, sendo subbacia da bacia do rio Pomba, que por sua vez é uma subbacia da bacia do Rio 

Paraíba do Sul (Figura 2).  
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FIGURA 2: Localização da Bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

A bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins abrange os municípios de 

Tocantins, Ubá e Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, sendo sua maior área situada na zona 

rural do município Tocantins integrando os distritos do Beija-Flor, Mendes e Pedra Branca, 

como está ilustrado na Figura 3. O solo dessa bacia é predominantemente composto por 

Latossolo Vermelho-amarelo, possuindo uma fração do seu território de composta por Argisolo 

Vermelho-amarelo e uma singela parcela de Cambissolo Álico (AGEVAP, 2006).  

A classificação climática de KOPPEN, representa o clima das regiões por siglas. A área da 

bacia estudada é classificada como Cwa, onde a primeira letra representa a característica geral 

do clima, a segunda letra o regime de chuvas e a última a temperatura, determinando que o 

clima do território da BHCMT é temperado quente, com o inverno seco e com o verão quente 

(Kottek et al, 2006) 

  O manancial estudado é a principal fonte de captação para o abastecimento público de 

Tocantins, responsável por abastecer aproximadamente 12.909 pessoas residentes da área 

urbana da cidade (IBGE, 2017), além disso a bacia desse manancial desempenha um importante 

papel para as atividades agropecuárias, que correspondem à principal atividade econômica no 
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interior da bacia.  Desse modo, o estudo dessa bacia é de fundamental importância para o seu 

planejamento e gestão, visando a garantir água com disponibilidade e qualidade para as atuais 

e futuras gerações.  

 
FIGURA 3: Cidades ocupada da Bacia hidrográfica de contribuição do manancial de 

Tocantins. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

4.2 ESTUDOS DE GEOPROCESSAMENTO E HIDROLÓGICOS DA BACIA  

A bacia de contribuição do manancial de Tocantins é uma área pouco estudada e de grande 

importância para o município, dessa forma buscou-se realizar estudos que pudessem identificar 

sua condição atual, para auxiliar no seu planejamento e gestão. Para a realização do presente 

estudo dividiu-se a metodologia em três etapas: i) a primeira etapa foi composta pela avaliação 

temporal da mudança do uso e ocupação do solo para o período de 2003 e 2016 e da avaliação 

de como as APPs de nascente e de curso d’água sofreram com essa mudança no uso do solo; ii) 

a segunda consistiu na caracterização física da bacia, através da análise morfométrica da 

mesma; iii) e na terceira realizou-se a análise da influência do uso e ocupação do solo na 

qualidade e quantidade das águas dessa bacia, como representa o fluxograma da Figura 3.  
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FIGURA 4: Fluxograma da metodologia do presente trabalho 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

4.2.1. Caracterização morfométrica da BHCMT 

A caracterização física da bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins 

consistiu na análise morfometrica da mesma, que de acordo com Casquin (2016) esses estudos 

“podem trazer informações relevantes sobre o comportamento hidráulico das bacias como a sua 

susceptibilidade a enchentes ou a qualidade da sua rede de drenagem”. Determinou-se assim, a 

sua área e perímetro, comprimento do rio principal, índice de circularidade, declividade, 

densidade de drenagem e hierarquia fluvial, que seguem abaixo: 

4.2.1.1 Área e perímetro  

Para criar a área de drenagem da BHCMT, utilizou-se imagens Shuttle Radar Topography 

Mission - STRM, com 90 m de resolução, disponibilizadas gratuitamente pelo USGS, 

processadas no software ArcGis 10.0®.  No ArcGis definiu-se a projeção da imagem STRM 
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para GCS_WGS1984, uma vez que a mesma foi obtida sem referência espacial e em seguida 

reprojetou-se a mesma para WGS 1984 UTM 23S e realizou-se a conversão dos dados de float 

32bits para Unsigned Integer 16 bits.  

A área de drenagem foi criada utilizando o algoritmo Hydrology inserido na ferramenta Spatial 

Analyst, seguindo a seguinte etapa,  realizou-se o preenchimento das pequenas imperfeições da 

imagem através da Spatial Analyst – Hydrology – fill, em seguida inserindo o produto da etapa 

anterior definiu-se as direções dos rios em Spatial Analyst – Hydrology – Flow Direction, logo 

após gerou-se a acumulação do fluxo através da  Spatial Analyst – Hydrology – Flow 

Accumulation, utilizando como entrada o resultado do flow direction. Com o produto do Flow 

accumulation foi possível extrair as drenagens da imagem, utilizando a ferramenta Spatial 

Analyst Tools > Conditional > Con, com um limiar de 100, essa foi escolhida para representar 

melhor os rios menores, uma vez que quanto menor a limiar escolhida mais visíveis ficam os 

riachos.  

Para transformar as drenagens do formato raster para shapefile utilizou-se  a ferramenta Spatial 

Analyst – Hydrology – Stream to Feature. Finalmente a partir das coordenadas do exutório, que 

corresponde ao ponto de captação, determinou-se a área de drenagem utilizando a ferramenta 

Spatial Analyst – Hydrology –watershed, tendo como entrada o raster Flow Direction e o 

exutório. A área e o perímetro da bacia foram calculado através da tabela de atributos, utilizando 

a ferramenta de calculate geometry.   

4.2.1.2 Forma da Bacia - Índice de circularidade 

A determinação da forma da bacia foi realizada utilizando o índice de circularidade. Esse foi 

calculado através das equações 1 e 2 de acordo com Villela e Mattos (1975), a partir dos dados 

da área e do perímetro da bacia.  

                                        𝐼𝑐 =
𝐴

𝐴𝐶
                                 (1) 

 𝐴𝐶 = 𝜋. 𝑟2 e  𝑟 =
𝐶

2𝜋
                    (2)  

Onde,  

𝐼𝑐 = í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
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𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 (km²) 

𝐴𝐶 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 (km²) 

𝐶 = 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 (km) 

4.2.1.3 Densidade de drenagem 

A densidade de drenagem foi determinada através da equação 3, segundo Villela e Mattos 

(1975): 

                             𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
                                (3) 

Onde, 

𝐿𝑡 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 (km) 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 (km²) 

O comprimento de cada curso d’água foi calculado através da tabela de atributos utilizando a 

ferramenta calculate geometry e para calcular comprimento total utilizou-se a ferramenta de 

estatística, a partir da base de dados de hidrografia disponibilizada pelo IBGE, previamente 

processada, para escala de 1:50000. 

4.2.1.4 Declividade Média 

A declividade foi calculada a partir da equação 4, de acordo com Granell-Perez(2001) e Rocha 

e Kurtz(2001) apud Machado (2010): 

                 𝐷𝑚 =
Σ𝐶𝑛 .  ∆ℎ

𝐴
. 100%                           (4) 

Onde, 

𝐶𝑛 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛í𝑣𝑒𝑙 (km) 

∆ℎ = 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 (km) 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 (km²) 
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O comprimento total das curvas de nível da área de estudo foi calculado a partir das curvas 

geradas pelo comando Spatial Analyst tools – surface- contour no programa ArcGis 10.0®, 

tendo como dado de entrada a imagem STRM utilizada anteriormente e da tabela de atributos 

do arquivo shapefile do comprimento total das curvas de nível. A distância entre essas curvas 

usada foi de 20 m. 

4.2.1.5 Hierarquia fluvial 

O ordenamento da bacia foi executado pelo software Arqgis 10.0 ®, utilizando a ferramenta 

spatial analyst - hydrology- stream order, utilizando o modelo de Stralher. 

4.2.2 Avaliação temporal da mudança do uso e ocupação do solo e vulnerabilidade das 

APPs para os anos de 2003 e 2016 

O uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica está em constante mudança ao longo dos 

anos, sendo função das condições econômicas, sociais e ambiental. Dessa forma o estudo 

temporal da mudança do uso e ocupação do solo é uma ferramenta importante para auxiliar no 

gerenciamento adequado da bacia. Segue abaixo a metodologia utilizada para a realização desse 

estudo na BHCMT. 

4.2.2.1 Aquisição de imagens  

Para a executar a classificação do usos e ocupação do solo utilizou-se as imagens do produtos 

Landsat 5 sensor TM (ThematicMAPPer ) de orbita/ponto 217/75 para a data de  06/2003 e  

Landsat 8 sensor OLI de mesma orbita/ponto  para a data de 07/2016. Ambos os sensores 

possuem uma resolução espacial de 30 m e resolução temporal de 16 dias. Para a escolha das 

imagens utilizou-se como critério a cobertura de nuvens (Landasat 5 com 20% de cobertura e a 

Lansat 8 com 2,26%) uma vez que essa condição interfere na classificação, além disso houve a  

preocupação de escolher imagens no mesmo período do ano para que as condições climáticas 

não influenciasse no resultado final. As imagens foram fornecidas gratuitamente pelo 

Departamento de geração de imagens DGI/INPE, georreferenciadas para o Datum WGS 1984, 

UTM, com fuso 23S e 23N, Landsat 5 e Landsat 8, respectivamente.  

4.2.2.2 Pré-processamento das imagens 

Previamente à classificação das imagens, foi necessário realizar um georreferenciamento das 



 

40 

 

imagens Landsat 5 para eliminar erros geométricos. Para a realização desse procedimento 

utilizou-se uma imagem ortorretificada, fornecida pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE e o softwares ENVI 5.2 ®, utilizando a ferramenta Map - resgitation: imagem 

to imagem. Para as imagens do produto Landsat 8 não houve necessidade de georreferenciá-las, 

porém foi necessário reprojetá-las para o Hemisfério Sul. Esse procedimento foi executado no 

Arcgis 10.0 pela ferramenta data manegement tool - projections or transformations -  project. 

A partir das imagens já pré-processadas para os dois anos de estudo fez-se a junção e 

composição das bandas RGB utilizando a ferramenta LayerStracking no programa ENVI 5.2®. 

4.2.2.3 Definição das Classes de Uso do Solo 

Através de visitas em campo para reconhecimento da área e com o auxílio da ferramenta Google 

Earth Pro foram escolhidas três classes, sendo elas, pastagem, solo exposto e matas, que 

predominam na bacia. Apesar de existirem pequenos córregos e lagos, além de uma área urbana 

de baixa densidade na bacia, estas classes não foram consideradas, pois são muito pouco 

expressivas e não são bem representadas devido à baixa resolução espacial da imagem utilizada. 

4.2.2.4 Classificação 

Para classificar uso e ocupação do solo correspondentes os anos de 2003 e 2016 utilizou-se a 

classificação supervisionada, no software ENVI 5.2®, utilizando o método da Máxima 

verosemelhança, que verifica a probabilidade de um pixel pertencer a uma determinada classe 

tomando como base o Teorema de Bayes (RIBEIRO,2001). Os passos seguidos no ENVI 5. 2 

foram, classification - Supervised classification- maximum likelihood classification, utilizando 

como entrada a imagem Landsat e as regiões de interesse, que identificam as classes do uso e 

ocupação do solo através de polígonos definidos sobre a imagem. 

4.2.2.5 Pós-classificação 

Após a classificação das duas imagens gerou-se a matriz de erros, através da concordância das 

classificações com as áreas de treinamento, considerando áreas de validação para a comparação 

com as áreas classificadas. Essa foi executada no ENVI 5.2 pela ferramenta Post classification 

- Confusion Matrix using group thuth ROIs, onde as entradas foram a imagem classificada e as 

regiões de interesse consideradas como áreas de validação, essas foram criadas em locais 

diferentes das ROIs utilizadas na classificação, para não induzir um bom resultado. O intuito 
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dessa etapa foi verificar a exatidão das classificações, através da análise do índice KAPPA e 

dos erros de comissão e omissão. 

4.2.2.6 Delimitação da Bacia 

Realizou-se o corte das imagens através da criação de máscara da área de drenagem da bacia 

em estudo, utilizando a ferramenta Masking do ENVI 5.2®.  

4.2.2.7 Área de preservação permanente 

Com o intuito de avaliar como as áreas de preservação permanentes (APPs) sofreram com a 

mudança do uso e ocupação do solo, realizou-se os Buffers dos cursos d’água e das nascentes. 

Como a bacia é composta por córregos e rios com largura menor que 10 metros, foram 

construídos buffers de 30 metros correspondendo ao limite mínimo de preservação das matas 

ciliares para essa extensão de rios e buffers de 50 metros para as nascentes, conforme preconiza 

a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que institui o novo Código Florestal. Esses 

procedimentos foram executados através de dados vetoriais da hidrografia da área, fornecidos 

pelo IBGE, utilizando a ferramenta Buffer do software Arcgis 10.0®. 

4.2.3 Relação entre o uso e ocupação do solo e a qualidade e disponibilidade de água na 

bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins 

A qualidade e a quantidade das águas estão diretamente relacionadas ao uso e ocupação do solo, 

assim realizou-se um estudo para a avaliação dessa relação na bacia estudada. Essa etapa 

consistiu na avaliação da qualidade da água e na determinação das vazões, no cálculo das cargas 

transportadas, das concentrações para vazão de referência, na análise da relação entre o uso e 

ocupação do solo e a qualidade da água. 

4.3.3.1- Avaliações da qualidade da água  

Para avaliar a qualidade da água foram escolhidos de forma estratégica cinco pontos de 

amostragem ao longo da BHCMT (Figura 4), sendo dois pontos situados ao longo do rio 

Paraopeba, um a montante de uma fábrica de ração e o outro a jusante dessa fábrica, onde o 

intuito da escolha desses pontos foi investigar possíveis impactos na qualidade da água gerados 

por essa fábrica, além disso esses pontos ficam a jusante da comunidade do beija flor, recebendo 

os efluentes domésticos da população.  O terceiro ponto de amostragem localiza-se no córrego 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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dos Mendes, próximo a sua foz, objetivando avaliar como a sub-bacia dos Mendes impacta rio 

Paraopeba. O quarto ponto situa-se no córrego da pedra Branca, possuindo o mesmo intuito do 

ponto anterior. E o último ponto de estudo localiza-se no manancial de abastecimento do 

município. Esse ponto é de extrema importância uma vez que ele nos mostra como está a 

qualidade da água coletada para o tratamento e abastecimento da água da população, mostrando 

como a BHCMT reage a todas as influencias sofridas ao longo de sua extensão. O quadro 1 

apresenta as características dos pontos de coleta. 

As amostras foram coletadas durante dois períodos, o primeiro em março de 2017, 

representando o período de chuvas e o segundo em agosto de 2017, representando o período de 

seca. 

Quadro 1:Características dos pontos de amostragem 

Ponto de 

Coleta 

Identificação Coordenadas 

UTM 

P1 Montante da Fábrica de Ração – 

Sub bacia do Paraopeba 

699881/7660222 

P2 Jusante da Fábrica – Sub bacia 

do Paraopeba 

700317/7659331 

P3 Sub bacia do Córrego dos 

Mendes 

700789/7658823 

P4 Sub bacia do Córrego Pedra 

Branca 

703482/765952 

P5 Captação 704159/7658407 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 5: Pontos de amostragem para determinação da qualidade e quantidade da água 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

Foram analisados sete parâmetros físico-químicos de qualidade da água, sendo eles: pH, 

temperatura, oxigênio dissolvido (OD), condutividade, turbidez, sólidos totais e DQO, onde os 

primeiros quatro parâmetros foram determinados in loco através da sonda multiparamétrica da 

Hach (modelo hq40d). Os demais parâmetros foram analisados no laboratório de qualidade da 

água (LAQUA) na UFJF. É importante ressaltar que as amostras foram coletadas de acordo 

com recomendações do guia nacional de coleta e preservação de amostra (CETESB, 2011). 

A turbidez foi determinada através do turbidímetro (marca Del Lab, modelo DLT-WV). A 

determinação da demanda química de oxigênio (DQO) seguiu a metodologia do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). Para cada ponto estudado, 

homogeneizou-se a amostra e transferiu-se 2,5ml da mesma, através de uma pipeta de 5ml, para 

o tubo do digestor. Adicionou-se em cada tudo 1,5 ml da solução digestora de baixa 

concentração, utilizada para concentrações esperadas de DQO abaixo de 90 mg/L de O2, sendo 

a recomenda para as amostras estudadas. Em seguida adicionou 3,5ml de ácido sulfúrico. Logo 

após, homogeneizou-se as amostras e colocou-as no digestor (marca policontrol, modelo termo 

digest) a 150ºC por 2 horas. Para a leitura da concentração de DQO utilizou-se o 
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Espectrofotômetro da Hach (modelo dr6000) para curva baixa, 420nm. Após resfriamento das 

amostras em temperatura ambiente, inverteu algumas vezes e leu-se a absorvência das amostras. 

A concentração de DQO foi determinada a partir da curva de calibração do aparelho. É 

importante ressaltar que as análises foram feitas em duplicata. 

Os sólidos totais também foram determinados de acordo com o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (1998) e as análises foram realizadas em duplicata. Após 

a lavagem e secagem na estufa dos cadinhos e posterior resfriamento dos mesmos no 

dessecador, realizou-se a pesagem deles na balança (marca Shimadzu, modelo aty224). Pipetou-

se 100ml das amostras nos cadinhos e os levou ao banho maria até a secagem, logo após os 

cadinhos com sólidos foram levados para secagem na estufa durante 1h. Após resfriarem foram 

pesados. O cálculo das concentrações dos sólidos seguiu a equação 5, 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (
𝑚𝑔

𝑙
) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

100 ∗  10−3
                (5) 

4.3.3.2 Determinação das vazões  

A vazão foi determinada juntamente com a coleta de amostras de água para análise dos 

parâmetros físicos – químicos, nos pontos P1, P2, P3 e P4 da Figura 4 (não foi possível medir 

a vazão do ponto 5 devido a limitação do equipamento). Na primeira campanha a vazão foi 

medida através do equipamento fluxometro. Esse mede a rotação de uma hélice posicionada no 

sentido do fluxo da água. A metodologia consistiu em medir a frequência do aparelho em um 

período de 30 segundo. Em cada ponto foram executadas três medidas com o fluxometro, no 

meio da secção do rio, e feita a média dessa medição.  A partir disso obtemos a velocidade do 

fluxo de água através equação (6): 

 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (
𝑚

𝑠
) = 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 . 𝐾             (6 ) 

Onde 𝐾 = 0,0017, que corresponde a uma constante do aparelho. 

Para encontrar a vazão de cada ponto de amostragem foi preciso também determinar a área de 

cada secção. Essa foi encontrada medindo com uma régua graduada três profundidades dos 

cursos d’água, um na margem esquerda, outro na margem direita e a terceira no meio da secção 

e a largura do curso d’água. Com esses valores foi possível calcular a área de cada ponto.  
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Através desses dados foi possível encontrar a vazão de cada ponto de coleta utilizando a 

equação 7: 

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 (
𝑚3

𝐿
) =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (

𝑚

𝑠
) . Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒ç𝑎𝑜 (𝑚2)                        (7)  

Na segunda campanha da amostragem realizou-se a medida da vazão pelo método do flutuador, 

devido a problemas técnicos. Esse consistiu na determinação do tempo (t) que uma garrafa 

plástica demorava para percorrer certa distância (d), encontrando assim a velocidade do rio ( 

𝑉 =
𝑑

𝑡
  ). A vazão foi encontrada pela equação 8: 

                           𝑄 = 0,8 . 𝑉. 𝐴                      (8) 

Onde, 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 (𝐿. 𝑠−1) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑆𝑒çã𝑜 (m.𝑠−1) 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 (m²) 

De acordo com SANTOS et al. um flutuador indica apenas a velocidade na superfície, devendo 

ser adotado um coeficiente redutor para obter a velocidade média da seção. Assim adotou-se 

um multiplicador 0,8. A distância (d) que o flutuador percorreu foi escolhida durante a medição, 

de acordo com o corpo hídrico O tempo foi medido três vezes e realizado a média dessas 

medições e a área da seção foi medida da através de uma trena semelhante ao método anterior. 

4.3.3.3. Vazão de referência 

A vazão de referência, 𝑄7,10, das sub-bacias a montante dos 4 primeiros pontos de coleta, foram 

determinadas através da determinação de suas áreas de drenagem, que seguiram a mesma 

metodologia executada para a bacia toda (item 4.2.1.1) e da equação 9, de regionalização de 

vazões. 

𝑄7,10 = 0,0341 . 𝐴0,7183 (9) 

Onde, 
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 𝐴 =  área a montante de cada ponto (km²) 

4.3.3.4 Carga transportada 

A carga transportada em cada seção fluviométrica foi determinada a partir das concentrações 

dos parâmetros e das vazões da seção (equação 10) de acordo com Pinheiro (2014),  

                                      𝐹𝑖 = 𝐶𝑖 . 𝑄𝑖                          (10) 

Onde,  

𝐹𝑖 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖 (𝑚𝑔 . 𝑚3. 𝐿−1. 𝑠−1  ) 

 𝐶𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑚𝑔 𝐿−1 ) 

𝑄𝑖 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 (𝑚3𝑠−1) 

4.3.3.5 Concentração para a vazão de referência 

Através da carga transportada e da vazão de referência (Q7,10) calculou-se de acordo com 

Zucco (2012) a concentração para a vazão de referência (equação 11). 

𝐶𝑟 =
𝐹

𝑄7,10
    (11) 

Onde, 

𝐶𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄 7,10 (𝑚𝑔 𝐿−1 ) 

𝐹 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑔 . 𝑚3. 𝐿−1. 𝑠−1  ) 

𝑄7,10 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚3𝑠−1) 

4.3.3.6 Interpretação dos dados encontrados  

Para determinar se houve diferença significativa entre a concentração dos parâmetros de 

qualidade da água entre o período de chuva e seca realizou-se o teste t-student. Para realização 

desse teste foi preciso verificar se os resultados tivessem uma distribuição normal e definir qual 

a relação entre a variâncias dos dados. Essa análise estatística foi realizada através do software 

R, fornecidos gratuitamente pelo R Cran. A Etapa da análise consistiu em realização do teste 

Shapiro.wilte para verificar a normalidade dos dados, em seguida, ao confirmar a normalidade 
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dos dados, realizou-se o teste-F para identificar se as variáveis são iguais e por fim realizou-se 

o teste-t.  

Além disso, os dados das concentrações dos parâmetros de qualidade da água foram dispostos 

em gráficos Boxplot, com o intuito de avaliar o comportamento dos dados. Esses gráficos 

avaliam a distribuição empírica dos dados, sendo representados por: um valor mínimo, primeiro 

quartil (Q1), mediana (segundo quartil Q2), terceiro quartil (Q3) e um valor máximo, além disso 

os valores discrepantes são representados por outliers (TRIOLA, 2008), como está ilustrado na 

Figura 5. 

 

FIGURA 6: Distribuição do gráfico Boxplot. 

Fonte: PORTALACTION 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA 

A seguir são apresentados os resultados obtidos pelos procedimentos de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto realizados. 

5.1.1 Forma da Bacia - Índice de circularidade 

O índice de circularidade para a bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins 

foi de 0,49. Esse resultado indica sua forma mais alongada, característica que à torna menos 

vulnerável a eventos de enchentes, contribuindo para minimizar os processos erosivos que 

causam o assoreamento dos rios. Apesar disso, a ocorrência de inundações dentro de uma bacia 

depende de outros fatores, como a declividade da bacia, o uso e ocupação do solo e o tipo de 

solo, devendo esse parâmetro ser estudado em conjunto com os demais. 

5.1.2 Densidade de drenagem 

A bacia de contribuição do manancial de Tocantins possui uma densidade de drenagem de 2,30 

km/km², para uma escala de 1:50000, sendo considerada bem drenada em conformidade com 

os estudos de Beltrame (1994), Casquin (2016) e Villela e Mattos (1975). Esse parâmetro 

demonstra a que a BHCMT possui uma boa disponibilidade hídrica, sendo vulnerável a 

processos erosivos 

5.1.3 Declividade Média 

A bacia hidrográfica estudada, possui uma declividade média de 28,87 % (Figura 7), sendo 

classificada como relevo forte ondulado, que de acordo com a EMBRAPA (2010) corresponde 

“a superfície de topografia movimentada formada por outeiros e/ou morros com elevações de 

100 a 200 m de altitude de relativa, com predominância dê declives de 20 a 45%.” 

A BHCMT possuiu uma declividade mediana e sua cobertura do solo é predominada por 

pastagem, estando assim susceptível a esses processos. Para locais com maiores declividades, 

o uso e cobertura da terra influencia efetivamente na ocorrência de enchentes e 

consequentemente na erosão, sendo que bacias com menores parcelas de vegetação são mais 

sensíveis ao deslocamento de sedimento, pois a cobertura vegetal além de favorecer o processo 
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de infiltração, aumente a rugosidade, diminuindo a velocidade do escoamento superficial. A 

BHCMT possuiu uma declividade mediana e sua cobertura do solo é predominada por 

pastagem, estando assim susceptível a esses processos.  

 

FIGURA 7: Declividade da BHCMT 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

5.1. 4 Hierarquia fluvial 

  Através da Figura 8 observa-se que a maior ordem da BHCMT5 foi 5, correspondendo a um 

trecho do rio Paraopeba. Em concordância com os outros parâmetros morfométricos citados 

anteriormente, a bacia hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins é consideração 

bem drenada.  
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FIGURA 8: Ordem dos rios da BHCMT 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

5.2 AVALIAÇÃO TEMPORAL DA MUDANÇA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E 

DA VULNERABILIDADE DAS APPS PARA OS ANOS DE 2003 E 2016 

5.2.1 Classificação do uso e ocupação do solo  

As Figuras 9 e 10 representam a classificação do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica 

de contribuição do manancial de Tocantins para os anos de 2003 e 2016 respectivamente. 
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FIGURA 9: Uso e ocupação do solo da BHCMT para o ano de 2003 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR

 
FIGURA 10:  Uso e ocupação do solo da BHCMT para o ano de 2016 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 
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 Os resultados da classificação apresentados nas Figuras 9 e 10, juntamente com a gráfico 

presentes no gráfico da Figura 11 permitem identificar as mudanças que ocorreram nessa bacia, 

no período de estudo considerado. É notável o aumento da área de pastagem e solo exposto em 

detrimento das matas, demonstrando a exploração desordenada do solo. Verifica-se, que a bacia 

de contribuição do manancial de Tocantins, localizada na zona rural do município, é composta 

principalmente por atividades agropecuárias, sendo a pecuária o uso predominante, 

contribuindo para degradação da área. 

 

FIGURA 11: Áreas (km2) do uso e ocupação do solo para a bacia de contribuição do manancial 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

A classe pastagem apresentou um aumento considerável (10,81 km²), para o período de tempo 

estudado. Em 2003 a pastagem ocupava 51% da área total, já em 2016 passou a ocupar 64% da 

área da bacia, como apresentados no gráfico da Figura 12. O solo exposto aumentou em 4% a 

sua representação na área da bacia nesse período de 13 anos. 

Pastagem Solo Exposto Matas

2003 43,04 1,81 39,46

2016 53,85 4,84 25,62
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FIGURA 12: Porcentagens das classes do uso e ocupação do solo da BHCMT para os anos de 

2003 e 2016 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

A classe matas foi amplamente modificada, no ano de 2003 possuíam 39,46 km² (47% da área 

total da bacia), desses 55,3% foram convertidos em pastagem, 5,8% viraram solo expostos e 

somente 38,8% permaneceram preservados, resultando em uma área remanescente de 25,62 

km² em 2016, correspondendo, em 2016, a 30% da área total da bacia. A degradação da mata 

não foi tão alarmante, pois houve transformações das outras classes para essa, a pastagem 

mudou 23% para matas e o solo exposto 20%, porém o reflorestamento dessas classes 

possivelmente está relacionado a espécies não oriundas da região.  

 O aumento das áreas de pastagem e solo exposto, decorrentes do desmatamento reduzem a 

infiltração do solo, aumentando consequentemente o escoamento superficial, alterando assim o 

balanço hídrico, podendo causar reflexos nas camadas superficiais, com ocorrência de erosão, 

transporte de sedimentos, assoreamento dos rios, modificações na qualidade da água, entre 

outros (BOLIN &COOH (1983) apud TOLEDO (2002)). 

O cenário apresentado é agravado ao se levar em consideração as características morfometrias 

da bacia. Como verificou-se no item 5.1 a bacia hidrográfica de contribuição do manancial de 

Tocantins é considerada bem drenada, possuindo assim um potencial favorável ao escoamento, 

além disso apresenta uma declividade de 28,8%.  Somado essas características, a degradação 

das matas verificada nesse estudo de mudança do uso e ocupação do solo torna-se mais 
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preocupante, uma vez que a BHCMT já possui uma predisposição maior ao escoamento 

superficial, assim a ausência de vegetação contribui para intensificar esse fenômeno, 

aumentando a vulnerabilidade da bacia a processos erosivos. Esse por sua vez, podem causar o 

assoreamento dos rios, a degradação dos solos e da qualidade da água.  

5.2.2 Pós-classificação 

A matriz de erros aplicada a essas duas cartas resultou em um coeficiente KAPPA de 98% a 

99%, respectivamente, resultando assim em baixos erros de comissão e omissão, apresentando 

uma concordância muito boa com as áreas de validação. Esse resultado demonstra a 

confiabilidade das classificações feitas para as áreas estudadas. Os pequenos erros encontrados, 

foram relacionados a erros de omissão na classe pastagem e comissão na classe solo exposto, 

onde os pixels que corresponderiam a pastagem foram classificados como solo exposto, para 

ambas imagens.  

5.2.3. Vulnerabilidade das APPS 

 As consequências do processo erosivos na qualidade da água podem ser minimizadas com a 

preservação das matas ripárias, porém como pode-se perceber pelas Figuras 13 e 14 que as áreas 

de APP na bacia também foram degradadas com o passar dos anos. Comparativamente com a 

Figura 13, percebe-se que na Figura 14, ano de 2016, as matas ciliares e as nascentes estão mais 

desprotegidas, desrespeitando o Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). Isso 

pode acarretar na diminuição da proteção dos corpos d'água, aumento da poluição das águas e 

assoreamento dos rios. (BRASIL,2017). 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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FIGURA 13:Destaque a APP para o ano de 2003, na Bacia hidrográfica de contribuição do 

manancial de Tocantins (BHCMT). 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 14:Destaque a APP para o ano de 2016, na Bacia hidrográfica de contribuição do 

manancial de Tocantins(BHCMT). 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

A Figura 15 apresenta com detalhes as alterações ocorridas no uso do solo, para as áreas de 
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APP. Percebe-se claramente uma diminuição das áreas das matas e aumento das áreas de 

pastagem. 

 

FIGURA 15: Comparação do uso e ocupação do solo nos buffer de APPs de corpos hídricos e 

nascentes na BHCMT para os anos de 2003 e 2016 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

O quadro 2 apresenta as áreas de uso ocupação do solo nas áreas de APP para os anos de 2003 

e 2016. Destaca-se novamente o decréscimo das áreas das matas e o aumento das áreas de 

pastagens nessas áreas. 
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Quadro 2: Áreas de ocupação do solo nas áreas de APP, na Bacia hidrográfica de 

contribuição do manancial de Tocantins (BHCMT) 

Ano Pastagem (km2) Solo Exposto (km2) Matas (km2) 

2003 5,38 0,22 6,10 

2016 7,57 0,59 3,56 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

5.3 RELAÇÃO ENTRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E A QUALIDADE E 

DISPONIBILIDADE DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DE CONTRIBUIÇÃO DO 

MANANCIAL DE TOCANTINS 

5.3.1 Conformidade dos parâmetros de qualidade da água com a legislação 

A unidade de planejamento e gestão dos recursos hídricos PS2 ao qual a bacia hidrográfica de 

contribuição do manancial de Tocantins está inserida não possui enquadramento, sendo assim 

o Art. 42 da resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 estabelece que, “enquanto não 

aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, exceto 

se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe 

mais rigorosa correspondente”. Desse modo as águas da BHCMT são enquadradas na classe 2. 

Apesar disso, os resultados dos parâmetros de qualidade da água analisados nesse trabalho 

foram comparados com os limites da classe 1, com o intuito de verificar se a qualidade da água 

atende a um uso mais exigente. 

Os resultados das análises físico-química realizados nos pontos de coleta P1, P2, P3, P4 e P5, 

para o período de seca e cheia durante o ano de 2017 encontram-se no quadro 3.  
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Quadro 3:Resultado das análises de qualidade da água. 

Ponto de 

Coleta 
Período OD              

(mg/l) 
pH Temp  

(ºC) 

Cond. 

(µS/c

m) 

Turbid

ez 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

Sólidos 

 Totais 

 (mg/L) 

P1 

Chuva 6,22 6,32 22,8 44,4 10,0 5,96 63 

Seca 6,9 6,9 19,6 39,9 3,7 12,23 55,5 

P2 

Chuva 6,45 6,2 23 47,6 43,1 7,30 73 

Seca 7,25 6,95 19,6 41,4 5,9 14,90 55 

P3 

Chuva 6,88 6,45 23,3 39,6 48,1 5,46 69,5 

Seca 7,57 7,16 19,3 36,2 4,4 9,90 34 

P4 

Chuva 5,41 6,43 25,7 47 31,5 12,51 43 

Seca 6,92 7,21 19,4 46,6 2,4 13,48 52 

P5 

Chuva 7,18 6,72 24,2 44,4 50,7 13,86 65,5 

Seca 8,1 7,26 20,1 38,8 2,7 8,3 44 

CCONAMA 357/05 

Classe 1 

 

>6 

 

6 a 9    >40 - < 40 - - 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 
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 A resolução CONAMA 357/2005 determina que o pH dos corpos hídricos de classe 1 deve 

estar entre o limite de 6 a 9 e que a temperatura não pode ultrapassar 40ºC, estando os corpos 

d’água analisados em conformidade. Da mesma forma o oxigênio dissolvido (OD) também 

respeitou essa legislação, que estabelece um limite de 6 mg/L de OD, em todos os pontos de 

coleta e para todos os períodos de analise com exceção do ponto P4, que apresentou uma 

concentração de 5,41 mg/L durante o período de seca.  

Em contrapartida a turbidez apresentou desconformidade com a legislação nos pontos P2, P3 e 

P5, com valores de 43,1 NTU, 48,1 NTU e 50,7 NTU respectivamente, enquanto a CONAMA 

357/05 estabelece o valor máximo de 40 NTU para a Turbidez. Os demais parâmetros não estão 

classificados na resolução em questão e serão analisados separadamente.  

A resolução Conama 357/05 em seu Art 10 determina que “os valores máximos estabelecidos 

para os parâmetros relacionados em cada uma das classes de enquadramento deverão ser 

obedecidos nas condições de vazão de referência”. Desse modo, realizou-se a determinação das 

concentrações para a vazão de referência Q7,10 para os parâmetros OD, pH e Turbidez. De 

acordo com Zucco (2012) quando as concentrações dos parâmetros de qualidade da água não 

consideram as vazões essas impossibilitam a dedução das cargas transportadas na bacia 

hidrográfica, dificultando a gestão das águas. O resultado do quadro 4 é referente a vazão 

determinada durante as coletas e a vazão de referência. Os valores mais altos da 𝑄7,10 em 

comparação com as vazões determinadas em cada período pode ser explicado pela 

superestimação da equação de regionalização de vazão, utilizada para calcular a 𝑄7,10 de cada 

ponto.  

 É importante ressaltar que no ponto 5 não foi possível determinar a vazão devido à ausência 

de equipamento adequado para extensão do corpo d’água.  
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Quadro 4:Vazões nos pontos de coleta para o período de chuva e seca e vazão de referência 

para esses pontos. 

Ponto de Coleta Vazão (l/s) - Período de 

Chuva 

Vazão (l/s) -

Período de Seca 

Q7,10 (l/s) 

P1 407,1 119,3 260,9 

P2 484,4 139,7 291,3 

P3 225 170,7 359,1 

P4 222 86 288,6 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

O quadro 5 apresenta as concentrações estimadas dos parâmetros de qualidade da água 

considerando a vazão de referência.  

Quadro 5: Concentração de OD, pH e Turbidez para a vazão de referência. 

Ponto de coleta OD pH Turbidez 

P1 

9,7 9,8 15,6 

3,1 3,1 1,7 

P2 

10,7 10,3 71,6 

3,48 3,3 2,8 
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P3 

4,3 4,0 30,1 

3,6 3,4 2,1 

P4 

4,16 4,9 24,2 

2,06 2,1 0,7 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

Pelo quadro 5 nota-se a influência da vazão nos parâmetros de qualidade da água, os teores de 

OD para essa análise encontram-se todos abaixo de 6 mg/L estando em desconformidade com 

s padrões da CONAMA 357/05, com exceção do ponto P1 e P2 ambos no período de chuva. O 

pH da água apresentou-se ácido, na maioria dos pontos de coleta, além de estar fora do limite 

(de 6 a 9) em todos os pontos. A turbidez por sua vez apresentou valores menores comparado 

com os valores do quadro 3, estando todos os pontos, exceto o ponto 2, que corresponde ao 

ponto a jusante da fábrica de ração, de acordo com a legislação. Ao comparar os quadros 3 e 5 

percebe-se importância da analises em conjunto dessas duas grandezas.  

Para os parâmetros que não são classificados por essa resolução, realizou-se a análises 

individualizada dos mesmos. A CETESB (2009) considera que valores de condutividade 

maiores que 100 µS/cm configuraram águas impactadas, sendo proporcionais a quantidade de 

sólidos dissolvidos na água. Durante o período de amostragem nenhum ponto ultrapassou esse 

limite, constatando assim que de acordo com esse padrão as águas não se encontram muito 

modificadas.   

Para os sólidos totais (ST) e a DQO não se encontrou um limite para comparação com os valores 

obtidos nesse estudo, porém isso não exclui a importância deles para a avaliação da qualidade 

da água. Os sólidos podem prejudicar os peixes e à vida aquática, além de possuírem a 

capacidade de reterem microrganismos no fundo dos rios, causando decomposição anaeróbia. 

Já a DQO representa a quantidade de matéria orgânica total nos corpos d’água, sendo sua 

concentração maior que a DBO. Esse parâmetro aumenta principalmente devido a despejos de 
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origem industrial (CETESB 2009).  

5.3.2 Uso e ocupação do solo da BHCMT 

A classificação do uso e ocupação do solo usada para a análise da relação entre o uso e ocupação 

do solo e a qualidade da água foi a de 2016, apresentada no item 5.2 do presente trabalho. Como 

mencionado a BHCMT é predominantemente composta por pastagem, representando 64% 

(53,85 km²) da área total da bacia, em seguida tem-se as matas que ocupa uma parcela de 30% 

(25,6 km²) do total e em menor proporção encontra-se a classe solo expostos que possui 6% 

(4,84 km²) da área total da bacia. 

A principal atividade econômica exercida na área da bacia hidrográfica é a agropecuária, sendo 

predominante a pecuária bovina, que é responsável pela maior cobertura de pastagem ao longo 

da BHCMT.  

Verifica-se que a maior parte da classe matas encontrada na bacia hidrográfica em estudo 

encontra-se em área de declividade forte-ondulado (20-45%), e uma fração menor em relevo 

montanhoso (45%-75%), que corresponde as áreas de maiores declividades dentro bacia. As 

altitudes maiores dessas áreas dificultam a exploração, permitindo a preservação de pequena 

parcela das matas.  

Ao analisar o uso e ocupação do solo nas áreas a montante de cada pontos de amostragem 

escolhidos para análise da qualidade da água identificou-se que a classe pastagem foi 

predominante, como percebe-se o quadro 6, sendo o ponto 3 o que possui maior área de 

pastagem correspondendo a 74% e menor área de matas, 20%, em sua área de influência. O 

ponto 1 e 4 possuem o maior percentual de área vegetada em sua região de influência, sendo 

38%, e o solo exposto é mais encontrado nos pontos 2 e 3.  Como mencionado a pecuária é a 

atividade econômica predominante nesses pontos de coleta, sendo identificados nos pontos 2 e 

3, a criação de gado as margens do curso d’água, no ponto 2 também foi constatado suinocultura 

nas proximidades dos cursos d’água, esse ponto também está a jusante de uma fábrica de ração. 

Os pontos 1 e 4 apresentam também suas margens desprotegidas e com uso pecuário a 

montante. O ponto 1 está a jusante da comunidade do beija flor, recebendo os efluentes 

domésticos dessa população, esse ponto encontra-se a montante da uma fábrica de ração. O 

ponto 3 encontra-se a jusante da comunidade dos mendes e o ponto 4 da comunidade da pedra 

branca.  O ponto 5 que correspondente ao manancial não possui mata ciliar, apresentando suas 



 

63 

 

margens vulneráveis a sedimentação de partículas que favorecem a assoreamento.  

 

Quadro 6: Uso e ocupação do solo na áreas a montante de cada ponto de amostragem 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

Classes do 

uso e 

ocupação 

do solo  

km² % km² % km² % km² % km² % 

Pastagem 10,06 59 11,34 57 19,57 74 11,12 57 53,85 64 

Solo 

Exposto 

0,81 5 1,11 6 1,65 6 0,89 5 4,84 6 

Vegetação 6,55 38 7,33 37 5,20 20 7,50 38 25,62 30 

Total 17,42 100 19,78 100 26,41 100 19,51 100 84,4 100 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

Ao analisar os parâmetros de qualidade da água para os pontos 1 e 2 como o intuito de verificar 

se a fábrica de ração, que encontra-se entre esses dois pontos, impacta o curso d’água onde 

provavelmente são lançados seus efluentes, constatou-se (comparando-se as coletas de seca e 

chuva separadamente) que houve um pequeno aumento da DQO, da condutividade e turbidez 

do ponto 1 (montante da fábrica) para o ponto 2 (jusante da fábrica), porém esse acréscimo foi 

pouco significativo, não permitindo afirmar se é causado especificamente pela fábrica de ração. 
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5.3.3 Analise da qualidade da água para o período de chuva e seca 

Os resultados da análise estatística mostraram que as concentrações dos parâmetros, OD, pH e 

turbidez, apresentaram diferença significativa entre os dados do período de chuva e seca, uma 

vez que apresentaram valores de p<0,05. No teste t-student resultados que apresentam p < 0,05 

indicam que as amostragens analisadas possuem diferença significativa. O OD apresentou p-

value = 0.04097, sendo maior na seca. O pH apresentou p-value = 0.0003328, com pH maior 

no período da seca. E a turbidez apresentou p-value = 0.01131, sendo maior no período da 

chuva. Os demais parâmetros não apresentaram diferenças significava durante os períodos de 

chuva e seca. 

Os gráficos Boxplot da Figura 17 permitem comparar os resultados dos parâmetros ao longo da 

bacia para o período de seca e chuva. 
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FIGURA 16: Boxplot dos parâmetros de qualidade de água 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

Nos gráficos são observados que os parâmetros sólidos totais, condutividade e turbidez 

apresentaram maiores concentrações durante o período de chuva, e como esses são função da 

quantidade de sedimento na água, refletem o uso do solo e ocupação da bacia que devido à 

baixa proteção vegetal é muito vulnerável ao escoamento superficial que carrega partículas do 

solo para os cursos d’água. Os demais parâmetros, pH, o OD e a DQO foram maiores no período 

da seca.  

Comparativamente aos demais parâmetros, a turbidez e a DQO apresentaram maior 

variabilidade no período chuvoso, que corresponde à diferença entre o primeiro e terceiro 

quartil, mostrando que as concentrações desses parâmetros variaram ao longo de cada ponto de 
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coleta, sendo influenciado pelo uso e ocupação do solo das áreas a montante dos pontos.  

Pelo gráfico da Figura 18 abaixo nota-se que a variabilidade dos dados de turbidez sucedeu-se 

pela diferença dos valores mais baixos de turbidez nos pontos fluviométricos 1 e 4, 

principalmente o ponto 1. De acordo com o quadro 4 esses pontos possuem um percentual maior 

de área vegetadas ao longo de sua bacia, evidenciando a importância da vegetação para proteção 

dos corpos hídricos dos processos erosivos. Em contrapartida as maiores concentrações de 

turbidez foram nos pontos 3 e 5, que possuem maiores percentuais de pastagens. 

 Os picos de turbidez durante o período chuvoso e a predominância do uso pastagem ao longo 

de toda bacia destaca a grande influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água. A 

degradação da vegetação deixa o solo vulnerável aos processos erosivos que é agravado durante 

os períodos das chuvas, uma vez que aumenta o escoamento superficial potencializando a 

erosão do solo, aumentando assim turbidez. Valores de turbidez elevada dificultam a passagem 

de luz, dificultando a ocorrência da fotossíntese, prejudicando o ecossistema aquáticos, além 

disso as partículas em suspensão podem esconder microrganismos causadores de doenças. 

 

FIGURA 17: Valores de Turbidez para os períodos de chuva e seca 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 

Semelhante a DBO, o parâmetro DQO mensura indiretamente a quantidade de matéria orgânica 

presente nos cursos d’água, através de uma oxidante forte que degrada até a matéria mais difícil, 

sendo assim seu valor é consideravelmente maior do que os da DBO. A maior variabilidade 

desse parâmetro no período de chuva foi devido principalmente 4 e 5, como ilustrado no gráfico 
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da figura 19. De acordo com LEE et al. (2009) a DQO correlaciona positivamente com o uso 

agrícola. Assim os valores encontrados de DQO para a BHCMT podem então ser decorrentes 

do uso do solo ao redor do ponto de coleta, não podendo descartar os esgotos domésticos 

lançados pelas comunidade a montante desses pontos.  

 

FIGURA 18:Valores de DQO para os períodos de chuva e seca 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR 
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6. CONCLUSÃO 

A falta de conservação e proteção em bacias hidrográficas de mananciais de abastecimento 

podem gerar consequências indesejáveis na qualidade e na quantidade hídrica, contribuindo 

para uma degradação ambiental. Como mencionado a bacia hidrográfica é uma unidade que 

integra aspectos ambientais, sociais e econômicos. Pelo estudo ambiental realizado para bacia 

hidrográfica de contribuição do manancial de Tocantins foi possível visualizar como todos os 

elementos de uma bacia estão relacionados entre si. 

Em relação aos parâmetros morfométricos da BHCMT, com exceção do índice de circularidade, 

todos os demais caracterizaram a bacia como vulnerável a erosão. Essa condição somada a 

baixa cobertura vegetal, tanto ao longo da bacia, quanto nas áreas de APP de corpos hídricos e 

nascentes contribuiu para aumento de sólidos na água, que além de piorarem a qualidade da 

água, podem contribuir para o assoreamento dos rios. Essa situação é agravada durante o 

período chuvoso, devido ao aumento do escoamento superficial.  

O ponto 5, que corresponde ao ponto do manancial de abastecimento da cidade apresentou os 

piores valores de qualidade da água para os parâmetros condutividade, turbidez, DQO e Sólidos 

totais. Esse resultado mostra que a qualidade do manancial foi afetada pela qualidade de seus 

afluentes, uma vez que ao longo da bacia são acumuladas as cargas transportadas de poluentes. 

Além disso, a falta de mata ciliar, comprometida ao longo do período estudado, ao redor do 

manancial contribuiu para que esse apresenta-se o maior aporte de sólidos suspensos (turbidez), 

em comparação com os outros pontos de amostragem. 

Ao comparar as tabelas 3, que contém a concentração da análise dos parâmetros físico-

químicos, e a tabela 5, que apresenta a concentração de OD, pH e turbidez considerando a vazão 

de referência, foi possível reafirmar a importância das análises em conjunto dos parâmetros de 

qualidade e da quantidade da água, uma vez que a primeira é diretamente influenciada pela 

segunda. 

Nota-se pelo presente estudo que a base dos principais problemas da qualidade da água da bacia 

de contribuição do manancial de Tocantins está diretamente influenciada pelo uso e ocupação 

do solo da bacia e na falta de proteção do manancial. Todavia os resultados mostram que a 

qualidade do manancial não se encontra muito impactada, e que um dos principais mecanismos 

para sua melhora consiste na recuperação das matas, nos principalmente nos pontos de recarga 
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e nas áreas de APP de nascentes e corpos hídricos.   

Diante desses resultados é possível enfatizar a importância do planejamento e da gestão na bacia 

hidrográfica, destacando o quão essencial é a aplicação efetiva e eficiente da política municipal 

de proteção do manancial (Lei 569/2016), tanto para essas águas quanto para saúde e bem-estar 

da população que dependem desse bem.   

É importante ressaltar que para um estudo mais preciso da qualidade da água do manancial é 

necessário a realização de mais amostragens, que permitam a realização de  estudos estatísticos 

mais precisos dos dados, fato que não foi possível realizar no nesse trabalho devido ao baixo 

número de amostras. Além disso é importante monitorar outros parâmetros como nutrientes e 

microrganismos, uma vez que esses podem causar a eutrofização das águas e transmissão de 

doenças, respectivamente. 
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8. ANEXO I 

 

 

Segue abaixo as fotos dos pontos de amostragem de qualidade e quantidade da água: 

 

 

Ponto 1: Montante da Fábrica de Ração – Sub bacia do Paraopeba. 
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Ponto 2: Jusante da Fábrica – Sub bacia do Paraopeba. 

 

 
 

Ponto 3: Sub bacia do Córrego dos Mendes. 
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Ponto 4: Sub bacia do Córrego Pedra Branca. 

 

 
 

Ponto 5: Captação. 

 

 


