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RESUMO 
A avaliação ambiental e fisiográfica de bacias hidrográficas é de grande relevância 
para o planejamento e gestão dos recursos hídricos. Considerando esta premissa, 
este estudo teve como escopo a bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, que é a 
única fornecedora de água para abastecimento da cidade de Iporá (GO), 
demonstrando a importância de se compreender a dinâmica dos recursos hídricos na 
referida bacia. O estudo objetivou demonstrar como as características físicas, 
especificamente relacionadas aos elementos do clima e aos fatores de uso da terra e 
cobertura vegetal, influenciam a disponibilidade dos recursos hídricos da bacia. Para 
isso foram feitas a caracterização fisiográfica e morfométrica, a avaliação da 
pluviosidade média e no período da pesquisa (2015 e 2016), o monitoramento da 
vazão do ribeirão Santo Antônio nos anos de 2015 e 2016 e a análise do sistema de 
captação e abastecimento de água da SANEAGO. No trabalho de caracterização 
fisiográfica foram utilizados métodos de descrição e mapeamento com o apoio do 
arcabouço teórico, para entender melhor os aspectos físicos da bacia. Também foram 
realizadas incursões em campo, visando a validação das informações cartográficas, 
bem como o levantamento de informações que não foram visualizadas em mapas. A 
análise dos dados demonstra que na bacia existem cinco unidades litológicas 
diferentes, cinco tipos de solos e uso da terra predominante por pastagens. A 
diversidade geológica presente na bacia contribuiu na formação de um relevo 
movimentado com amplitude altimétrica elevada, por se tratar de rochas com 
diferentes idades e diferentes resistências ao intemperismo. Na análise morfométrica 
foram selecionados e aplicados vinte e oito parâmetros para serem analisados com a 
finalidade de obter informações das características físicas e hidrográficas da bacia em 
estudo. Para o desenvolvimento do trabalho, os parâmetros foram adquiridos por meio 
de geoprocessamento e calculados com a utilização de fórmulas específicas. As 
análises dos dados mostraram que a bacia não é propensa a inundações, mas tem 
alta capacidade de escoamento superficial de água, devido o relevo da área ser 
predominantemente movimentado, com amplitude altimétrica de 331 metros e com 
boa dissecação. Essa característica da bacia propicia o escoamento superficial da 
água, sendo prejudicial na infiltração e recarga hídrica do lençol freático. A avaliação 
pluviométrica média e no período da pesquisa, trouxe informações da pluviosidade 
intrínseca do clima local, e as variações que ocorrem durante os anos, podendo 
compreender a quantidade de entrada de água na bacia, correlacionando com os 
dados de vazão do ribeirão.  O trabalho de medições de vazão foi dividido em nove 
campanhas de campo para medições de vazão ao longo de dois anos. As referidas 
medições ocorreram inicialmente de três em três meses, sendo a primeira em 
Julho/2015, a segunda em Outubro/2015, a terceira em Janeiro/2016, a quarta em 
Abril/2016, e, posteriormente, feita mensalmente até Setembro/2016. Pode-se 
constatar no período de monitoramento, que o mês de menor vazão foi 
Setembro/2016 e o de maior vazão foi o de Janeiro/2016. Na análise do sistema de 
captação e abastecimento, foram feitas análises nos arquivos disponibilizados pela 
gerência da SANEAGO de Iporá e análise no processo e parecer de outorga expedida 
pela SECIMA. As análises mostram que o sistema de captação ainda está satisfatório, 
mas nos dois últimos meses do período de estiagem, ou seja, setembro e outubro, 
apresentam irregularidades perante as exigências da outorga. Os resultados mostram 
que serão necessários investimentos no do sistema de captação para manter a vazão 
do ribeirão Santo Antônio normalizada a jusante do ponto de captação. 
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Ribeirão Santo Antônio, Iporá. 



 

 

ABSTRACT 
The environmental and physiographic assessment of watersheds is of great relevance 
for planning and management of water resources. Considering this premise, this study 
had as its scope the hydrographic basin of the Santo Antônio river, which is the only 
water supply for the city of Iporá (GO), showing the importance of understanding the 
dynamics of water resources in the referred basin. The study aimed to demonstrate 
how the physical characteristics, specifically related to the elements of the climate and 
the factors of land use and vegetation cover, influence the availability of the water 
resources of the basin. For this, the physiographic and morphometric characterization 
were made, the evaluation of the average rainfall and in the period of the research, the 
monitoring of the flow rate of the Santo Antônio river in the years of 2015 and 2016 
and the analysis of the abstraction system and water supply of SANEAGO – 
Saneamento de Goiás S / A. In the work of physiographic characterization, methods 
of description and mapping were used with the support of the theoretical framework, 
to better understand the physical aspects of the basin. Field incursions were also 
carried out, aiming at the validation of cartographic information, as well as the collection 
of information that was not visualized on maps. Data analysis demonstrates that in the 
basin there are five different lithological units, five types of soils and land use 
predominant by pastures. The geological diversity present in the basin contributed to 
the formation of a raised relief with a high altimetric amplitude, because they are rocks 
of different ages and different resistance to weathering. In the morphometric analysis, 
twenty-eight parameters were selected and applied to be analyzed with the purpose of 
obtaining information on the physical and hydrographic characteristics of the basin 
under study. For the development of the work, the parameters were acquired through 
geoprocessing and calculated using specific equations. Data analysis showed that the 
basin is not prone to flooding, but has a high water runoff capacity, due to the fact that 
the area is predominantly swift, with an altimetric range of 331 meters and with good 
dissection. This characteristic of the basin favors the superficial drainage of the water, 
being harmful in the infiltration and water recharge of the water table. The average 
rainfall and in the period of the survey provided information on the intrinsic rainfall of 
the local climate, and the variations that occur during the years, being able to 
understand the amount of water inflow in the basin, correlating with the river flow data. 
The work of flow measurements was divided into nine field campaigns for flow 
measurements over two years. These measurements were initially taken every three 
months, the first in July / 2015, the second in October / 2015, the third in January / 
2016, the fourth in April / 2016, and monthly thereafter until September / 2016. It can 
be seen in the monitoring period that the month of lowest flow was September / 2016 
and the month of greatest flow was January / 2016. In the analysis of the catchment 
and supply system, analyzes were made in the archives made available by the 
management of SANEAGO of Iporá and analysis in the process and granting opinion 
issued by SECIMA. The analyzes show that the catchment system is still satisfactory, 
but in the last two months of the dry season, September and October, they present 
irregularities in relation to the granting requirements. The results show that it will be 
necessary to invest in the catchment system to maintain the Santo Antônio stream flow 
normalized downstream of the catchment point. 
Key words: Hydrographic basin, Santo Antônio river, Iporá city. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 O problema de escassez de recursos hídricos para abastecimento das 

cidades vem se manifestando com frequência devido ao aumento populacional, 

gerando uma maior demanda e, em contrapartida, uma redução na oferta, devido às 

degradações ambientais nas fontes produtoras. 

 Apesar da água ser uma substância abundante no globo terrestre, sua 

disponibilidade e qualidade para o aproveitamento humano é bastante restrita. De 

toda água presente na Terra, 97,4% é salgada e está presentes nos mares e oceanos. 

Assim, apenas 2,6% é doce, sendo que 2% está sob o estado sólido (gelo ou neve) e 

apenas 0,6% disponível no estado líquido. Desses 0,6% de água doce disponível no 

estado líquido, 0,5959% estão estocados nos aqüíferos subterrâneos, e somente 

0,0140% estão em rios e lagos superficiais, o restante encontra-se sob a forma gasosa 

na atmosfera, cerca de 0,001 % (FERNANDES, 2002). 

 No mundo onde há atualmente mais de 7,2 bilhões de pessoas e uma grande 

demanda por fontes de água que sustente o consumo dessa população. A melhoria 

nas condições de vida da sociedade acelerou o crescimento demográfico no globo, 

causando uma pressão significativa sobre a demanda de recursos naturais. 

 Embora o Brasil seja um país abundante em água doce, sua distribuição 

ocorre de maneira desigual entre as regiões brasileira, isso devido aos aspectos 

pluviométricos totais e sazonais, ou seja, acontecem apenas em uma parte do ano. 

 Na maior parte das cidades brasileiras, o sistema de captação de água para 

abastecimento público é feito diretamente em um manancial que passa próximo da 

área urbana, devido a facilidade e ao baixo custo operacional. 

 Na superfície terrestre, a disponibilidade da água pode ser delimitada por 

bacias hidrográficas que são áreas do relevo superficial que drenam as águas 

provindas das chuvas e alimentam as redes de drenagens e o lençol freático, 

enquanto a saída acontece por evaporação dos corpos hídricos e transpiração das 

plantas e animais. 

 Segundo Tucci e Mendes (2006), para cada seção de um rio existirá uma 

bacia hidrográfica. Considerando esta seção, a bacia é a somatória dos rios de 

menores proporções que escoam, pela ação da gravidade, a seção que define a bacia, 

sendo esse ponto denominado exutório.  
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 A bacia é delimitada pela topografia superficial. No entanto, a litologia do 

subsolo pode fazer com que parte da água que infiltra no solo escoe para fora da área 

delimitada superficialmente. 

 A delimitação das águas superficiais por bacias hidrográficas pode facilitar na 

escolha de fontes para abastecimento público, além de contribuir na gestão das 

águas. Faz-se necessário utilizá-la com planejamento para que não haja problemas 

oriundos da má gestão, ou por problemas desencadeados pela apropriação 

inadequada das bacias hidrográficas. Seguindo esse pressuposto é essencial um 

planejamento para a manutenção dos recursos hídricos, levando em consideração 

sua utilização pelas atividades humanas.  

 O termo recursos hídricos é utilizado para designar quando a água está 

dotada de um valor econômico, passível de utilização com tal fim, como por exemplo, 

na agricultura, na geração de energia ou no abastecimento público. 

 De acordo com Netto (2003), as bacias hidrográficas são unidades utilizadas 

para delimitar áreas de estudo, sendo que corresponde a uma área da superfície 

terrestre delimitada por divisores que drenam águas, sedimentos e materiais 

dissolvidos para uma saída comum num determinado ponto do canal fluvial. 

 A utilização da bacia hidrográfica como unidade espacial de estudo de 

avaliação ambiental e fisiográfica torna-se imprescindível para estudos de 

disponibilidade hídrica para abastecimento humano. 

 Como ferramenta de auxílio na análise ambiental das bacias hidrográficas 

podemos contar com as Geotecnologias, que, segundo Rosa (2005), é o conjunto de 

tecnologias  para  coleta,  processamento,  análise  e  oferta  de  informações  com 

referência geográfica. O uso de Geotecnologias facilita o diagnóstico em relação à 

diversos aspectos ambientais e fisiográficos, principalmente na caracterização do 

relevo, na análise morfométrica e no mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal. 

 Para o mapeamento fisiográfico das bacias hidrográficas, existem tecnologias 

como os SIG's – Sistemas de Informações Geográficas que, a partir que imagens 

SRTM, conseguem extrair Modelo Digital de Elevação (MDT), levantar drenagens e 

delimitar as bacias e sub-bacias, facilitando a pesquisa e a interpretação de dados 

ambientais diversos.  

 Assim, o presente estudo propõe a avaliação ambiental e fisiográfica da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio (BHRSA), que é atualmente a única fonte de 
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abastecimento de água para a cidade de Iporá (GO). A seção que define a bacia é o 

local de captação de água. 

 A escolha da área de estudo foi motivada pela preocupação em descobrir se 

a BHRSA está sendo capaz de abastecer a cidade de Iporá, respeitando as normas 

legais. Isso porque foi constatado que não havia registros formais de medição de 

vazão no RSA, para que pudessem ser relacionados aos dados de vazão no local de 

captação de água da SANEAGO.  

 A justificativa desse estudo está em produzir e disponibilizar conhecimento 

para a comunidade em geral sobre as características físicas e ambientais da BHRSA 

podendo compreender sua situação, e, com os resultados obtidos, subisidar a 

promoção de ações do poder público, para manter a bacia em boas condições para 

que não haja uma redução na produção de água para abastecer a cidade, 

acarrentando em problemas de crise hídrica de abastecimento público. 

 Dessa forma essa pesquisa tem como objetivo geral demonstrar como as 

características físicas, especialmente referente ao clima e aos fatores de uso da terra 

e da cobertura vegetal, influenciam a disponibilidade dos recursos hídricos da BHRSA 

em Iporá (GO). Como objetivos específicos pretende-se: caracterizar os aspectos 

fisicos da BHRSA, avaliar a morfometria da bacia, mensurar a disponibilidade hidrica 

no período da pesquisa e analisar o sitema de captação e abastecimento público de 

água. 

 Em suma, esse trabalho visa contribuir ao planejamento ambiental e à 

avaliação da potencialidade da bacia em produção e armazenamento de água, com o 

intuito de colaborar para a prevenção da exaustão ou comprometimento da 

quantidade dos recursos hídricos da bacia. Considerando que as águas do  RSA são 

utilizadas para captação e abastecimento da cidade de Iporá, é necessário estudos 

que possam auxiliar na prevenção de possíveis reduções no armazenamento de água 

ao longo da área da bacia, contribuindo para a segurança hídrica da cidade. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1  PAISAGEM COMO CATEGORIA DE ANÁLISE GEOGRÁFICA 
 

 Esse trabalho utiliza a paisagem como categoria de análise geográfica, pois 

essa categoria sugere a análise integrada dos aspectos fisiográficos da Terra, sendo 

fundamental para compreender as relações entre os elementos e fatores que atuam 

no funcionamento do geossistema. Nesse sentido, George Bertrand, geógrafo 

francês, apresentou conceitos, classificações e tipologias referentes à paisagem numa 

visão integradora e sistêmica. De acordo com o referido autor: 

 

A paisagem é uma porção do espaço caracterizada por um tipo de 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos geográficos 
diferenciados – físicos, biológicos e antrópicos – que, ao reagir dialeticamente 
uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto geográfico indissociável 
que evolui em bloco, tanto sob os efeitos das interações entre os elementos 
que o constituem como sob o efeito da dinâmica própria de cada um dos seus 
elementos considerados separadamente (BERTRAND, 1982). 

 

 Conforme o autor brasileiro Milton Santos (1999), paisagem é a expressão 

materializada do espaço geográfico, interpretada como a forma. Nesse sentido, 

considera a paisagem como uma constituinte do espaço geográfico, segundo ele: 

 

Paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 
heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem 
e natureza. A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais concretos. 
Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e 
presentes, uma construção transversal. Cada paisagem se caracteriza por 
uma dada distribuição de formas objetos, providas de um conteúdo técnico 
específico. A paisagem é, pois, um sistema material e, nessa condição, 
relativamente imutável. A paisagem existe através de suas formas, criadas 
em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. A 
paisagem é história congelada, mas participa da história viva (SANTOS, 
1999). 

  

 É na análise da paisagem que parte os diagnósticos que são feitos do 

ambiente, pois a paisagem é um reflexo conjunto dos acontecimentos que ocorrem 

isoladamente, mas que integram ao todo. Em outras palavras a paisagem é a 

fisionomia do próprio Geossistema. 

 O enfoque geossistêmico está baseado na Teoria Geral dos Sistemas, sendo 

que nessa teoria existem modelos, princípios e leis que se aplicam a sistemas 
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generalizados ou suas subclasses, qualquer que seja seu tipo particular, a natureza 

dos elementos que os compõem e as relações ou forças que atuam entre eles 

(BERTALANFFY, 1975). 

 De acordo com Bertalanffy (1975), estudar somente as partes e os processos 

isoladamente não bastam. É necessário resolver os problemas encontrados na 

organização e na ordem que os unifica, que é o resultado da interação das partes, 

onde o comportamento das partes é diferente quando estudadas isoladamente e 

quando estudadas como um todo. 

 Ainda segundo Bertalanffy (1975), a Teoria Geral dos Sistemas é uma ciência 

geral da totalidade. A visão de uma ciência geral de totalidade basea-se na 

observação de que conceitos e princípios sistêmicos podem ser aplicados em muitos 

diferentes campos de estudo. 

 

2.2  BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL 

 

 A bacia hidrográfica é uma unidade delimitada naturalmente pelos divisores 

de água, e nos estudos em geografia física, em especial nos quais compreendem a 

água, funciona como um nível escalar básico, isto é, como uma célula de análise 

ambiental no qual é possível conhecer e avaliar seus múltiplos componentes e os 

processos que nela ocorre. 

 Segundo Tucci (1993), bacia hidrográfica é uma área de captação natural da 

água da chuva que, a partir do escoamento, tende a convergir para um único ponto 

de saída: o exutório. A bacia hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de 

vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem 

atéresultar um leito único no exutório. A noção de bacia hidrográfica obriga 

naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores de água, cursos de 

água principais, afluentes e subafluentes. 

 A bacia hidrográfica é um sistema aberto no qual a entrada de energia está 

representada pela chuva, radiação solar e gravidade, ao passo que a saída pelas 

descargas das águas nos rios e por sua evaporação. 

 Vitte (2005) entende a bacia hidrográfica como um geossistema que funciona 

pela constante troca de matéria e energia ao longo do tempo. Tal característica 
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condiciona a estocagem, o volume e a velocidade da água do aquífero ou mesmo do 

lençol subsuperficial da vertente, que exfiltram para o canal, determinando 

diretamente o tempo de residência da água no front de alteração ou no sistema 

pedogenético. 

 Em estudos que envolvem os recursos hídricos, a unidade espacial da bacia 

hidrográfica é fundamental na compreensão da dinâmica que a água exerce no meio 

físico e biótico. 

 Conforme Botelho e Silva (2004), utilizar a bacia hidrográfica como unidade 

de estudo permite conhecer e avaliar seus diversos componentes, bem como os 

processos e interações que nela ocorrem. A visão sistêmica e integrada do ambiente 

está implícita na adoção desta unidade fundamental. 

 Para compreender a dinâmica dos recursos hídricos é necessário que se 

envolva também a influência dos aspectos físicos do relevo e de uso da terra e 

cobertura vegetal na dinâmica da água. 

 Braga (2003) aponta que as alterações decorrentes do uso da terra causam 

um dos impactos humanos mais significativos no ciclo hidrológico. Assim, o avanço 

da utilização e ocupação do solo de maneira desordenada, tem causado a degradação 

progressiva de áreas de mananciais remanescentes, com a implantação de atividades 

irregulares e a instalação de usos e índices de ocupação incompatíveis com a 

capacidade de suporte do meio. 

 O cuidado com as bacias hidrográficas é de grande importância para a 

preservação das águas. Por conta disso, no ano de 1997, foi promulgada a Lei 9.433, 

chamada Lei das Águas, que estabeleceu ao Brasil uma nova política nacional de 

recursos hídricos e organizou o sistema de gestão por bacias hidrográficas. 

 O modelo de gestão por bacias tem como objetivo identificar os possíveis 

impactos ambientais ocorridos, bem como propor medidas mitigadoras que previnam 

a degradação ambiental e a exaustão ou comprometimento da qualidade dos recursos 

hídricos.  

 Na Lei 9.433/97 prevê a formação de comitês de bacias, sendo compostos 

por diferentes setores da socidade civil, como o governo e usuários, para decidir sobre 

os usos da água. Através de reuniões, os componentes dos comitês estudam as 

situações e buscam gerenciar os diversos usos, evitando, quando necessário, os 
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abusos  e desperdiços. O desafio do comitê é atender a todos os diversos usos sem 

prejudicar a disponibilidade de água para as próximas gerações. 

 Dessa forma, as bacias tornam-se base da gestão de uso sustentável das 

águas,  sendo possível planejar melhores políticas e ações que garantam os variados 

usos, a conservação e mesmo a recuperação das águas. 

 

2.3  DISPONIBILIDADE HÍDRICA NATURAL E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. 
 

 A disponibilidade hídrica natural de uma bacia hidrográfica pode ser avaliada 

pela análise das vazões mínimas, aferidas em períodos de estiagens, e caracterizadas 

pela sua duração de ocorrência, como por exemplo, na obtenção da vazão de 

referência chamada Q95, onde em 95% do tempo as vazões devem ser maiores que 

a vazão de referência. (RODRIGUES 2000). 

 O monitoramento da vazão de um manancial que abastece a cidade se torna 

importante para que se conheça a variabilidade da vazão durante o ano hidrológico, 

além de poder serem feitas comparações ao longo dos anos. 

 Para estimar a oferta hídrica é necessário calcular a vazão mínima, cujo 

conhecimento permite avaliar o limite de uso da água de um manancial para diferentes 

finalidades (TUCCI, 2001). 

 Conforme Novaes (2005), as vazões médias e mínimas são de grande 

importância para um adequado planejamento do uso e da gestão compartilhada dos 

recursos hídricos, de forma que minimize os conflitos pelo uso da água por seus 

diversos usuários. 

 Cada região do globo terrestre tem sua característica pluviométrica intrínseca, 

que faz parte da sua particularidade. Essa particularidade quando coincide com 

características geológicas peculiares, pode fornecer ao lugar uma maior 

potencialidade de armazenamento da água, ou um maior escoamento. 

 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (2001), 

define a Mudança Climática como as mudanças de clima no tempo devido à 

variabilidade natural e/ou resultado das ações antrópicas. 

 A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – 

(UNFCCC), por sua vez, adota para o mesmo termo a definição de mudanças 
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associadas direta ou indiretamente à atividade humana que alterem a variabilidade 

climática natural observada num determinado período.  

 Essas definições refletem a dificuldade existente de separar o efeito das 

atividades humanas sobre a variabilidade climática natural (ANA, 2015). 

 Segundo Parry et al. (2007), os principais impactos das mudanças climáticas 

sobre o ciclo hidrológico seriam: aumento da precipitação em regiões tropicais, 

diminuição nos subtrópicos, inundações, desertificação, redução da produção 

agrícola, déficit hídrico, elevação do nível do mar, perda de biodiversidade, mudanças 

nos padrões de chuvas, etc. 

 O estudo de Tundisi (2008) aponta que o processo de mudança do clima 

poderá ter efeitos diretos e/ou indiretos sobre os recursos hídricos.  

 O Brasil sofrerá pelos efeitos adversos das mudanças climáticas, visto ter uma 

economia fortemente dependente dos recursos hídricos e ligada ao clima, a exemplo 

da agricultura, da geração de energia e do abastecimento das cidades. 

 O ciclo hidrológico está diretamente vinculado às mudanças de temperatura 

da atmosfera e ao balanço de radiação. Comaumento da temperatura média global, 

esperam-se, entre outras consequências, mudanças nos regimes de precipitação e 

aumento da intensidade e da variabilidade da precipitação, o que poderá afetar 

significativamente a disponibilidade e a distribuição temporal da vazão nos rios, seja 

negativamente ou positivamente (ANA, 2016). 

 Além de alterações nas disponibilidades médias, os eventos pluviométricos 

críticos, que repercutem secas ou enchentes, poderão tornar-se mais frequentes. 

 A variabilidade mais conhecida é a sazonal, que representa a variação dentro 

do ano em função da rotação da Terra ao redor do Sol.  Há também a variabilidade 

interanual e a interdecadal. Essas variabilidades tendem a se repetir, mas com 

diferentes intensidades. 

 O relatório do IPCC (2013) fornece uma visão geral dos impactos sobre os 

recursos hídricos de diferentes regiões do globo. Com base nesse estudo as projeções 

indicam que o Brasil deve sofrer efeitos diferentes de acordo com a região. 

 A água é um dos meios pelo qual primeiro e mais fortemente a população 

deverá perceber os efeitos da mudança do clima, considerando as prováveis 

alterações nos regimes de precipitação e no escoamento dos rios. 
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2.4  DEMANDA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 
 

 A definição do sistema de abastecimento de água para consumo humano, 

segundo a portaria do Ministério da Saúde n° 518/2004, é a instalação composta por 

conjunto de obras civis, materiais e equipamentos destinados à produção e à 

distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do 

poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão.  

 A lei federal n° 9.433/1997 diz que o setor de abastecimento de água para as 

populações é considerado prioritário, mas esse reconhecimento não o desobriga de 

um uso criterioso do recurso, que contribua para maior disponibilidade para outros 

usuários e para a manutenção da vida aquática. 

 A demanda de água para abastecimento público corresponde à vazão de 

retirada, ou seja, a água captada destinada a atender o abastecimento da cidade. 

(ANA, 2012).  

 São duas as principais variáveis que podem determinar desiquilibrio na 

relação entre disponibilidade e demanda hídrica, são elas: variação no regime das 

chuvas e pressão do crescimento populacional sobre os recursos hídricos. Há também 

um fator que deve ser considerado quando se relaciona a pluviosidade e a 

disponibilidade de água numa bacia hidrográfica, que são os tipos de uso da terra e 

cobertura vegetal na bacia. Esses fatores podem repercurtir em aumento ou redução 

na quantidade de água que a bacia armazena (ANA, 2016). 

 O crescimento populacional amplia a demanda por água no futuro, e se 

mantidos os padrões de consumo atual podemos fazer uma relação entre o aumento 

populacional e a necessidade de água para essa população. Dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2014), dizem que o consumo 

médio per capita do Brasil é de 162,0L/hab/dia e, do estado de Goiás, de 

148,2L/hab/dia. 

 O consumo médio per capita de água é definido, no SNIS, como o volume de 

água consumido dividido pela média aritmética da população atendida com 

abastecimento de água. Ou seja, é a média diária, por indivíduo, dos volumes 

utilizados para satisfazer os consumos domésticos, comercial, público e industrial.  É 

uma informação importante para as projeções de demanda, para o dimensionamento 

de sistemas de água e para o controle operacional (SNIS, 2014). 
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2.5  GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE AMBIENTAL 
 

 As geotecnologias são ferramentas utilizadas para a coleta, manipulação e 

tratamento das informações geográficas com a finalidade de facilitar a interpretação e 

análise do estudo pretendido. No intuito de definir os elementos que compõem as 

geotecnologias, Rosa (2005) salienta que: 

 

As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software  e  
peopleware  que  juntos  constituem  poderosas ferramentas  para  tomada  
de  decisões.  Dentre  as geotecnologias  podemos  destacar:  sistemas  de  
informação geográfica, cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de 
posicionamento global e a topografia (ROSA , 2005, p. 81). 

  

 As ferramentas geotecnolócias contribuem para uma aquisição e análise dos 

dados de maneira mais rápida, prática e objetiva, além de reduzir os custos 

operacionais o que viabiliza sua utilização. 

 Carvalho e Latrubesse (2004), afirmam que o uso das imagens SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) tem se tornado cada vez mais frequente em estudos 

geológicos, hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos, dentre outros, em particular, 

para análises tanto quantitativas como qualitativas do relevo e seus agentes 

modificadores, em especial na elaboração de mapas hipsométricos. 

 Através do processamento de imagens SRTM com uso de SIG, obtêm-se o 

MDE – Modelo Digital de Elevação, pelo qual podem ser extraídos dados 

morfométricos do terreno, sendo imprescindíveis na interpretação do relevo e na 

análise ambiental de bacias hidrográficas. 

 Segundo Felgueiras (1997), o MDT (Modelo Digital do Terreno), também 

chamado de modelo de elevação do terreno, conhecidos em inglês por DEM (Digital 

Elevation Model) ou modelos numéricos do terreno (MNT), possuem diversas 

aplicações para a geomorfologia, como a elaboração de mapas hipsométricos, 

elaboração de mapas de declividade, criação e análises de rede hidrográfica nos 

mapas, delimitação automática de bacias, microbacias e áreas inundadas entre outras 

funções. 
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 As imagens aéreas de diversos sensores existentes contribuem na 

compreensão das feições da superfície terrestre, podendo ser identificado 

remotamente e analisado a modificação da paisagem.  

 Conforme Silva e Rodrigues (2009), os documentos cartográficos auxiliam na 

compreensão da análise geomorfológica e na sua espacialização, sendo possível 

perceber as dimensões das diferentes feições e formas, bem como mensurar a sua 

influência no espaço analisado. 

 Existem ferramentas e modelos baseados em plataforma SIG que auxiliam no 

planejamento e gestão dos recursos hídricos como o hidroweb e os mapas interativos 

da ANA, podendo ser acessado em seu site. A CPRM também possui um SIG 

interativo, o GeoBank GIS, que auxilia no planejamento ambiental. 

 

2.6 MUNICÍPIO DE IPORÁ 
 

 Segundo o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos  

(IMB, 2014), o município de Iporá (GO), situa-se na Região de Planejamento 

denominada Oeste Goiano, e possui território com área de 1.026,384 km², sendo que 

a BHRSA abrange a área de 127,062 km², ou seja 12,37% da área territorial do 

município.  

 A cidade de Iporá dista 216 km de Goiânia. Sua altitude média é de 563 m 

acima nível do mar, sendo que o ponto mais alto do município é de 890m. A cidade 

tem como vias de acesso a GO-060, GO-174, GO-221 e GO-320, e o município está 

inserido no domínio morfoclimático do Cerrado (AB´ SABER, 2003). 

 A área territorial do município de Iporá (GO) faz divisa com os municípios de 

Diorama, Jaupaci, Israelândia, Amorinópolis, Ivolândia e Arenópolis. O município é 

banhado pelos rios Claro e Caiapó, os ribeirões Santa Marta e Santo Antônio e vários 

córregos, com destaque o córrego Tamanduá, que drena a área urbana. 

 Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016), a população do município de Iporá é de 32.218 habitantes. Os quadros de 1 a 

4 ilustrados a seguir mostram os trabalhos de levantamento populacional do município 

e da cidade de Iporá, executados pelo IBGE. O quadro 1 ilustra a contagem da 

população urbana e total de Iporá no ano de 1996 e no ano de 2007. 
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Quadro 1: Contagem da população de Iporá segundo IBGE. 

Ano 1996 2007 

População Urbana 27.580 28.316 

População Rural 3.703 2.744 

Popolação Total 31.283 31.060 

Fonte: IBGE (2016). 

  

 Conforme o quadro 1, a população urbana aumentou no período de 1996 a 

2007 e a populaçao rural e total diminuiu, ficando claramente demostrado que ouve 

uma migração da população rural para a urbana e da população total para outros 

municípios. O quadro 2 ilustra a população censitária de Iporá entre os anos de 1980 

até 2010. 

 

Quadro 2: População Censitária de Iporá segundo IBGE. 

Ano 1980 1991 2000 2010 

Pop. Urb. 21.607 25.540 28.192 28.545 

Pop. Rur. 5.641 4.148 3.108 2.729 

Pop. Tot. 27.248 29.688 31.300 31.274 

Fonte: IBGE (2016). 

  

 De acordo com o  com o Quadro 2, a população urbana aumentou em 30 anos 

o número de 6.938 residentes, enquanto que a população total aumentou apenas 

4.026 e a população rural teve uma queda gradativa durante esse mesmo período. O 

Quadro 3, ilustrado a seguir, mostra a taxa de crescimento geométrico populacional 

em Iporá segundo o IBGE. 

 

Quadro 3: Taxa de crescimento geométrico populacional (%) segundo IBGE. 

Ano 1991 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taxa 0,78 1,05 0,59 0,64 0,62 -0,11 0,28 0,26 -0,01 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

Taxa -0,1 0,12 0,92 0,71 0,58 0,5    

Fonte: IBGE (2016). 
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 Segundo o Quadro 3, a taxa de crecimento geométrico populacional de Iporá 

teve a maior alta no ano de 1996, e ficou negativa em três anos avaliados. Nos outros 

anos a taxa foi menor que 1%. O Quadro 4 ilustrado a seguir mostra a estimativa da 

população total de Iporá segundo o IBGE. 

 

Quadro 4: População total estimada do município de Iporá segundo IBGE. 

Fonte: IBGE (2016). 

  

 Pela anáise dos dados demográficos do município de Iporá, podemos notar 

que a população não cresceu substancialmente, sendo que desde o primeiro dado 

populacional, em 1980 até o último dado em 2016, ou seja, em 36 anos, o número de 

habitantes teve um aumento de apenas 4.970 residentes. 

Ano 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 

Pop. 30.081 30.432 30.770 31.099 31.751 32.144 32.537 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

Pop. 31.473 31.639 31.797 32.127 32.310 32.491 32.002 

Ano 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pop. 32.045 31.272 31.271 32.143 32.169 32.194 32.218 
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3  MATERIAIS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. 
 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

3.1.1  Localização da área de estudo 
 

 A área de estudo se refere a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio e 

encontra-se inserida dentro do município de Iporá (GO), na parte a montante da 

captação de água da SANEAGO – Saneamento de Goiás S/A, sendo que a bacia 

localiza-se a noroeste da zona urbana de Iporá (GO), entre as coordenadas UTM 22K 

8182372 e 8197277 de latitude sul e 476818 e 491615 de longitude oeste, como pode 

ser verificado no Mapa 1. 

 O Mapa 2 ilustra a carta MI 2252 Iporá, Folha SE.22-V-B-III, Ampliada para a 

área da BHRSA, pela qual pode-se conhecer os nomes dos mananciais, serras, 

localidades e propriedades rurais presentes da área de estudo. 
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Mapa 1: Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2016). 
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Mapa 2: Carta MI 2252 Iporá, Folha SE.22-V-B-III Ampliada para a área da BHRSA. 

 
Fonte: IBGE e Layout do autor (2016). 
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3.1.2  Clima 
 

 O clima na região é do tipo Aw - clima tropical, com chuva de verão e mês 

mais frio com temperatura média superior a 18°C., segundo a classificação de 

Koppen-Geiger (1961). É caracterizado por dois períodos bem distintos: um seco (abril 

a setembro) e outro chuvoso (outubro a março), com temperatura media anual entre 

24° e 25° e precipitação média de 1.600 mm/ano (SOUSA, 2013). 

 As temperaturas máximas ficam entre os meses de setembro e outubro, e as 

temperaturas minimas ficam entre os meses de junho e julho, conforme mostra o 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Comparativo entre a media de precipitação e temperatura de nove anos 
em Iporá. 

 
Fonte: Sistema Meteorológico e Hidrológico do Estado de Goiás SIMEHGO na 

estação 15 Iporá (32352). 
  

 De acordo com a pesquisa de Alves e Mariano (2016), onde foram registrados 

dados de temperatura de Outubro de 2012 a Outubro de 2013. Os valores máximo e 

mínimo absoluto de temperatura do ar ocorreram nos meses de outubro de 2012 e 

julho de 2013, respectivamente, portanto ficaram caracterizados como o mês mais 

quente e o mês mais frio. 
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 Segundo dados do posto pluviométrico 1651001 da ANA instalado em Iporá, 

a média pluviométrica mensal do período de 1974 a 2014 (40 anos) tem o total médio 

de 1.600,9 mm de chuva, conforme ilustra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Média pluviométrica mensal em Iporá de 1974 a 2014. 

 
Fonte: UEG, Unidade Iporá. 

 

 Os seis meses de menor precipitação que são de abril a setembro tem um 

total de 187,4mm de chuva, em contrapartida os seis meses restantes de maior 

pluviosidade somam um total de 1.413,5 mm de chuva. 

 

3.1.3  Hidrografia 
 

 A área de estudo faz parte da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio, 

sendo que a mesma faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Caiapó, que por sua vez, 

integra a Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia/Tocantins (Pfafstetter, 1989). O padrão 

de drenagem é dendrítica e o RSA possui uma extensão de 18,406 km da nascente 

até o exutório. 

 

3.1.4  Geologia 
 

 As litologias presentes na área de estudo abrangem os grupos de rochas 

ígneas sedimentares e metamórficas, de idades que datam do período Toniano ao 



35 

 

 

Cretácico-Jurássico. Existem cinco unidades geológicas na área de estudo, sendo o 

Grupo Paraná – Formação Furnas, Grupo Paraná - Formação Ponta Grossa, 

Complexo Alcalino Iporá, Complexo Plutônico do Arco Magmático de Goiás – Unidade 

Ortognaisses do Oeste de Goiás e a Suíte Serra Negra - Granito Iporá. (CPRM, 2001). 

 

3.1.5  Geomorfologia 
 

 A BHRSA está inserida em uma superfície regional de aplainamento situada 

no compartimento geomorfológico regional caracterizado como Planaltos e Chapadas 

da Bacia Sedimentar do Paraná – Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, descritos 

por Mamede et. al. (1983), apresentando cotas altimétricas entre 550 m e 850 m. 

 Segundo Latrubesse e Morato (2006), a área de estudo está inserida na 

Superfície Regional de Aplainamento IV-C1 (SRAIVC1) e possui morfologia 

acidentada, originada de rochas pré-cambrianas, com dissecação que varia de fraca 

a muito forte, contendo morros e colinas com declividade entre 3% e 45%, num 

sistema denudacional que gerou relevo com característica que variam de suave 

ondulado a forte ondulado. 

 O desnível do RSA desde sua nascente até sua foz é de 210m, resultando 

num gradiente de 11,4 m/km, que caracteriza uma dissecação mediana da sua área 

de drenagem. 

 

3.1.6  Solos 
 

 Conforme o mapeamento das classes de solos realizado por Sousa (2013; 

2015), os principais solos presentes na área em estudo são os Argissolos Vermelhos, 

Latossolos Vermelhos, Neossolos Litólicos, Cambissolos e Nitossolos.  

 

3.1.7  Vegetação 
 

 A vegetação é composta por Cerrado, com predomínio da fisionomia de 

cerrado strictu sensu, com vegetação aberta e estratos arbustivos e gramíneos. A 

excessão se dá nos sopés das encostas e fundos de vales, onde é possível perceber 

vegetação de maior porte e sem características escleromórficas (SOUSA, 2013), 
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devido a ocorrência de solos mais profundos com maior presença de material orgânico 

e maior umidade. 

 

3.2  PESQUISA TEÓRICA 
 

 Para articulação das idéias, planejamento e definição dos materiais e 

procedimentos técnico-operacionais adotados neste trabalho, foi preciso 

fundamentar-se na análise sistêmica da paisagem para a apreciação dos aspectos 

fisiográficos da BHRSA. Houve a necessidade da imersão numa revisão bibliográfica 

em nível teórico da estrutura conceitual adotada e também na revisão bibliográfica 

acerca dos trabalhos referentes à temática, bem como da área de estudo, para que 

fosse possível a compreensão da temática que envolve a análise de bacias 

hidrográficas. Foram pesquisados diversos manuais, trabalhos, livros, artigos, teses e 

dissertações que se relacionavam com o tema da pesquisa. 

 

3.3  AQUISIÇÃO, MANIPULAÇÃO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS. 

 

 Para a aquisição das informações geográficas foram utilizados os bancos de 

dados dos orgãos oficiais, como o IBGE, INPE, CPRM, DNPM, ANA, MMA, SIEG, 

UEG, além de dados primários obtidos em campo. 

 Para o processamento dos dados e confecção dos mapas foi utilizado o o 

software Quantum-GIS (QGIS) versão 2.12.1. até a versão 2.18 e seus 

complementos. Optou por escolher o QGIS por ser um software livre, minimizando os 

gastos da pesquisa, além de ser intuitivo e de fácil manuseio. 

 Foram utilizadas ferramentas geotecnológicas em campo, para facilitar a 

chegada aos pontos de interesse e validar as informações, com o uso dos aplicativos 

instalados no smatphone: OruxMaps, Maps do Google, Clinometer, Smart Geology 

Mineral Guide e fotografias georreferenciadas. 

 Foi utilizado o equipamento DRONE DJI Phanton 4 na aquisição de algumas 

fotografias aéreas, assim como de aparelho receptor de GPS, Monterra da GARMIN 

para a coleta de coordenadas em campo. 
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3.3.1  Elaboração do Mapa Geológico 
 

 Para elaboração do mapa geológico foi utilizado a base de dados da CPRM 

disponibilizada no Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG, 2015) através do 

download da folha SE.22-V-B em formato shapefile, de escala 1:250.000, onde essa 

folha foi recortada para a área da bacia, e podendo ser feita a quali-quantificação da 

litologia presente na área em estudo. 

 A extração do relevo sombreado se deu a partir da imagem raster SRTM com 

resolução espacial de 30 x 30 metros obtida através do Modelo Digital de Elevação 

MDE-TOPODATA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2015). 

 Foi utilizado o banco de dados e visualizador de mapas GIS da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, intitulado GEOBANK, que é um sistema 

de informações geográficas online que disponibiliza camadas vetoriais e camadas 

rasters em diversos temas como: afloramentos, recursos minerais, litoestratigrafia, 

projetos de geofísica, projetos de geologia, riscos geológicos etc. 

 Foi utilizado o Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE 

do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2016) para visualização e 

download de camadas vetoriais dos registros minerários do estado de Goiás, com 

enfâse da bacia em estudo. O referido SIGMINE foi utilizado com a finalidade de 

verificar as localidades e substâncias minerais requeridas pelas empresas 

mineradoras, e os possíveis locais onde existam minas em funcionamento ou em 

processo de regulamentação. 

 Todos os dados vetoriais obtidos ou confeccionados foram abertos no 

programa Google Earth Pro, sendo programado os trajetos e localidades para 

verificação em campo. 

 Nos trabalhos de campo foram feitas as validações em relação ao 

mapeamento geológico executado pela CPRM, com coleta de amostras de rochas in 

loco e conferindo se a rocha encontrada coincidia com o que foi mapeado pela CPRM. 

Fez-se um percurso em campo abrangendo todas as ocorrências litológicas 

mapeadas. Foi utilizado o software Google Earth Pro, na sua função de visualização 

em tempo real, onde foi conectado ao aparelho GPS e visualizado a atual posição 

geográfica no programa. Essa função facilitou a chegada no ponto de interesse. As 

rochas amostradas foram obtidas de cortes de estradas, margens de rios e demais 



38 

 

 

locais de afloramento. Posteriormente foram identificadas conforme suas 

características morfológicas e mineralógicas e fotografadas. Cada ponto de coleta foi 

registrado com uso do aparelho GPS. 

 Foi utilizado o sistema RIGEO - Repositório Institucional de Geociências, da 

CPRM, para a busca de bibliografias publicadas abrangendo a área em estudo nesse 

trabalho. 

 Na descrição geológica foram utilizadas bibliografias de trabalhos publicados 

da região estudada, como o RadamBrasil - Folha Goiânia, o PLGB - Programa 

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, a Geologia e recursos minerais do 

estado de Goiás e Distrito Federal de produção interinstitucional entre a CPRM e a 

SIC-FUNMINERAL – Superintendência de Indústria e Comércio – Fundo de Fomento 

a Mineração do estado de Goiás, e o trabalho de integração geológico/metalogenético 

realizados pela CPRM na Folha Iporá (SE.22-V-B), escala 1:250.000. 

 Com vistas ao melhor entendimento da erosão diferencial na configuração da 

morfologia da bacia, foi estabelecida uma tabela com critérios numéricos para as 

diferentes litologias presentes na bacia. O número aumenta conforme aumenta a 

resistência da rocha ao intemperismo, resistência esta, estabelecida conforme as 

propriedades físico-química das mesmas sendo adaptado da metodologia proposta 

por Crepani et al, (2001) conforme a Quadro 5. 

 

Quadro 5: Grau de resistência das rochas ao intemperismo. 

Unidades Geológicas / Rochas Grau de resistência ao intemperismo 

Formação Ponta Grossa – Folhelho e 

Arenito 

1 

Formação Furnas – Arenito 2 

Complexo Alcalino Iporá - Sienito, Gabro 

e Dunito 

3 

Ortognaisse do Oeste de Go - Gnaisse 4 

Granito Iporá - Granito 5 

Fonte: adaptado de Crepani et al, (2001). 

 

3.3.2  Elaboração do Mapa Atimétrico 
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 Para elaboração do mapa altimétrico foram utilizadas cenas de imagens 

SRTM que contém dados com base em parâmetros morfométricos extraídos do MDE 

(modelo digital de elevação) TOPODATA – Banco de Dados Geomorfométricos do 

Brasil, do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Posteriormente a imagem 

SRTM foi recortada para a área da BHRSA, e os valores altimétricos foram 

reclassificados em faixas com intervalos de 50 metros de altitude. As classes 

altimétricas foram diferenciadas por uma rampa de cores específica para hipsometria. 

Foi inserido o relevo sombreado para simular a posição do iluminante (no caso o 

Sol) sobre o relevo, ficando mais fácil visualizar as irregularidades do terreno e as 

estruturas geológicas. 

 

3.3.3  Elaboração do Mapa Clinográfico 
 

 Na elaboração dos mapas de declividade foram utilizadas duas metodologias, 

para elaboração de dois mapas e serem comparados e utilizados como covier melhor. 

 Para a construção dos mapas de declividade foi utilizada a imagem raster 

SRTM com resolução de 30 metros do MDE TOPODATA do INPE, sendo 

reclassificada utilizando as metodologias propostas pela Embrapa (1999) e Ross 

(1994) onde caracteriza a declividade em classes conforme as Quadro 6 e 7 

mostradas a seguir. 

 

Quadro 6: Classes de declividade segundo EMBRAPA (1999). 

Declividade (%) Discriminação 

0-3 Relevo plano 

3-8 Relevo suave ondulado 

8-20 Relevo ondulado 

20-45 Relevo forte ondulado 

45-75 Relevo montanhoso 

>75 Relevo escarpado 

Fonte: EMBRAPA (1999). 

 

Quadro 7: Classes de declividade segundo Ross (1994). 

Declividade (%) Discriminação 
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0-6 Muito Fraca 

6-12 Fraca 

12-20 Média 

20-30 Forte 

>30 Muito Forte 

Fonte: Ross (1994). 

 

 Após as faixas de declividade serem reclassificadas, as mesmas foram 

quantificadas para descobrir qual a área e porcentagem de cada uma na área total da 

bacia. 

 

3.3.4  Elaboração do Mapa Pedológico 
 

 Para a confecção do mapa pedológico foi utilizado como  base de dados o 

mapa pedológico de Iporá elabolado por Sousa (2015), na escala de 1:100.000 e 

recortado para a área da BHRSA, sendo verificados as classes de solos existentes. 

As classes dos solos foram quantificadas em área e porcentagem e posteriormente 

validadas em campo. 

 

3.3.5  Elaboração do Mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal 
 

 Para a elaboração do mapa de uso da terra e cobertura vegetal foram 

compiladas as cenas do satélite Landsat 8 no site EarthExplorer da USGS (Serviço 

Geológico dos Estados Unidos)  referente a data de 01/07/2015, com resolução 

espacial de 30 metros com composição em RGB das bandas 6, 5 e 4, em que as 

imagens foram fusionadas com a banda pancromática no QGIS através dos 

algoritmos do Orfeo Monteverdi, resultando em uma resolução espacial de 15 metros.  

 Posteriormente a imagem foi reprojetada para o datum SIRGAS 2000, 

recortada para a área da bacia e processada utilizando a extensão contida no QGIS 

chamada Semi-automatic Classification Plugin (SCP), que é um complemento do 

QGIS que possibilita a classificação pixel a pixel, de forma semiautomática ou 

supervisionada. Foram utilizadas as classes: Pastagens, Vegetação natural, 
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Agricultura, Solo exposto e Água. Posteriormente foi verificado em campo para validar 

as informações obtidas no geoprocessamento. 

 

3.3.6  Elaboração do Mapa Hidrográfico 
 

 Para delimitação automática da bacia hidrográfica e extração das drenagens, 

bem como sua classificação, foi utilizada a extensão contida no QGIS chamada 

TAUDEM - Terrain Analysis Using Digital Elevation Models, que é um conjunto de 

ferramentas para construção de análises hidrológicas com base no Modelo Digital de 

Elevação que permite a delimitação de bacias hidrográficas de maneira automática, 

rápida e objetiva. 

 Todo o processo de delimitação se deu de forma automática, ficando a cargo 

de escolha apenas o ponto definido como o exutório da bacia, que corresponde ao 

ponto de maior acúmulo de fluxo de água de toda a área, que nesse trabalho foi o 

ponto de captação de água para abastecimento da cidade. Para seu posicionamento 

de forma mais precisa, sua alocação foi feita inicialmente levando-se em conta a 

observação de imagens de alta resolução, disponíveis no programa Google Earth Pro, 

com posterior validação em campo para a coleta da coordenada geográfica com uso 

de aparelho GPS. 

  

3.3.7  Morfometria 
 

 Para análise morfométrica foram selecionados vinte e oito parâmetros, sendo 

quinze levantados através de geotecnologias (Quadro 8), e treze com uso de 

equações específicas (Quadro 9). 

 

Quadro 8: Parâmetros levantados por meio de geotecnologias. 

Parâmetros 

Altimetria da bacia Altitude máxima do canal principal 

Declividade da bacia Altitude mínima do canal principal 

Área e perímetro da bacia Número total de canais fluviais 

Ordem hierárquica dos canais 
Número de canais fluviais de cada 

ordem 
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Ponto mais alto da bacia 
Frequência dos canais de cada 

ordem 

Ponto mais baixo da bacia Comprimento total dos canais fluviais 

Comprimento do canal principal Distância vetorial do canal principal 

Fonte: Produzido pelos autores, (2016). 

 

 
Quadro 9: Equações e fontes dos parâmetros morfométricos utilizados na 

caracterização da BHRSA. 

Índice morfométrico Equação Fonte 

Amplitude altimétrica máxima Hm = P1 − P2 Strahler (1952) 

Declividade do canal principal S1 =
100Hm

Lcp
 Villela e Mattos (1975) 

Índice de gradiente k =
dH

InL2
− Inl1 Hack (1973) 

Densidade hidrográfica Dh =
N

A
 Horton (1945) 

Densidade de drenagem Dd =
Lt

A
 Horton (1945) 

Índice de circularidade IC =
12,57A

P2
 Muller (1953) 

Índice de rugosidade Ir = Hm ∗ Dd Melton (1957) 

Sinuosidade do canal principal Is =
Lcp

Ev
 Schumm (1963) 

Coeficiente de compacidade Kc =
0,28P

√A
 Villela e Mattos (1975) 

Fator de forma Kf =
A

La2
 Villela e Mattos (1975) 

Coeficiente de manutenção Cm =
1000

Dd
 Schumm (1956) 

Gradiente do canal principal Gcp =
Acp

Ccp
 Santos (2006) 

Razão de bifurcação Rb =
Nu

Nu + 1
 Horton (1945) 

Fonte: Adaptado pelos autores, (2016). 
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P1: maior cota da bacia (m), P2: menor cota da bacia (m), Lcp: comprimento em plano 

do curso de água principal (m), dH: diferença altimétrica entre dois pontos do perfil, 

lnL2 e InL1: os logaritmos da distância da nascente ao ponto final e inicial do trecho 

considerado, N: quantidade de canais, A: área da bacia (km²), Lt: comprimento da 

rede de drenagem total (km), P: perímetro da bacia (km), Ev: equivalente vetorial 

médio em linha reta (km), La: comprimento axial da bacia (km), Rb: relação de 

bifurcação, Nu: número de segmentos de determinada ordem e Nu +1 : número de 

segmentos da ordem imediatamente superior, Acp: Amplitude altimétrica do canal 

principal, Ccp: Comprimento do canal principal. 

 

3.4 AVALIAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 Para a avaliação pluviométrica foram utilizados dados de chuva da estação 

meteorológica da Agência nacional de Águas – ANA nº 165101 localizada em Iporá 

nas coordenadas geográficas 16º25’56” Sul e 51º04’45” Oeste e altitude de 617 m, 

tendo iniciado sua operação em 1973. Foram obtidos dados históricos num intervalo 

de quarenta anos, de 1974 a 2014, e no período da pesquisa, ou seja 2015 e 2016. 

Os dados de chuvas foram adquiridos junto a Universidade Estadual de Goiás, 

Unidade de Iporá, onde já haviam sido tabulados, e junto a Agência Nacional de Águas 

(ANA) através do site www.hidroweb.ana.gov.br. Foi utilizado o Software Microsoft 

Excel para a tabulação e análise estatística dos dados de precipitação, além da 

confecção dos gráficos. 

 A avaliação servirá para compreender os períodos de maior ou menor 

pluviosidade, e em consequencia, da potencialidade de disponibilidade hídrica natural, 

passível de ser correlacionada com os dados de vazão. 

  
3.5  MEDIÇÕES DE VAZÃO 
 

 Para a medição de vazão foi utilizado o método do flutuador, descrito no 

comunicado técnico n° 455 da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, 

(PALHARES et. al 2007). O método do flutuador consiste em determinar a velocidade 

de deslocamento de um objeto flutuante, medindo o tempo necessário para que o 

mesmo se desloque em um trecho de rio de comprimento e profundidade medidos. É 

um método muito utilizado pela sua simplicidade e na ausência de equipamentos 
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sofisticados que apresentam custos elevados. A equação utilizada segundo o 

comunicado técnico nº 455 da EMBRAPA é: Vazão = (AxLxC)/T (m³/s) onde A= média 

da área do rio, L= comprimento da área de medição (utilizar o comprimento de 6,0 m) 

e C= coeficiente ou fator de correção (0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para 

rios com fundo barrento). 

 Para o uso do método do flutuador foi necessária a utilização dos seguintes 

materiais: trena de 50m para a medição das seções; régua de 2 m para a medição da 

profundidade das seções no manancial; estacas para a marcação das seções; um 

objeto flutuador, que nesse caso foi utilizado uma frasco de 90ml com 

aproximademente 80% de água; uma prancheta com papel e caneta para anotação e; 

um cronômetro para marcar o tempo do deslocamento do flutuador. Foram 

necessários no mínimo três integrantes para auxílio na realização das medições de 

vazão. Os dados foram calculados em escritório com a utilização de tabela 

programada para calcular automaticamente no intuito de extinguir possíveis erros. 

 A localidade escolhida para as seções da medição foi estabelecida pela 

proximidade com o ponto de captação de água da SANEAGO, sendo que foi escolhido 

o local mais próximo e propício a montante, para que fosse possível executar a 

medição sem nenhuma interferência e mais representativa do ponto de captação. As 

coordenadas geográficas da localidade escolhida para a seção no RSA foram: UTM 

22K Logitude 485844, Latitude 8185182. 

 Para o planejamento e mapeamento da localidade a ser definida a seção para 

as medições de vazão foram utilizados os Sistemas de Informação Geográfica : QGIS 

e Google Earth, e posteriormente verificado em campo se a seção estaria em 

conformidade com os pré-requisitos para as medições de vazão, ou seja, uma seção 

retilínea e sem obstruções como galhos e rochas. Na visita em campo foi possível 

verificar que a seção escolhida no mapeamento estava em conformidade com os 

padrões exigidos para a medição de vazão sem que houvesse interferência. A 

localidade de medição de vãzão pode ser visualizada na Fotografia 1 e no Mapa 3. 
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Fotografia 1: Foto capturada por Drone do local das seções para medição de vazão. 

 
Fonte : Produzido pelo autor (2016). 

 

Mapa 3: Localidade da seção para medição e vazão. 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2016). 
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 Inicialmente as medições foram programadas em quatro vezes, divididas 

campanhas de campo de três em três meses ao longo de um ano, sendo a primeira 

em Julho/2015, a segunda em Outubro/2015, a terceira em Janeiro/2016 e a quarta 

em Abril/2016. A divisão foi escolhida com a finalidade de que fossem feitas medições 

de vazão que amostrassem diferentes épocas do ano, mas principalmente a época 

mais seca do ribeirão, onde tivesse o menor nível de água do ano, podendo 

representar o período crítico, que nesse trabalho é o momento de maior interesse. 

 Posteriormente foi visto a necessidade da continuação da medição de vazão 

para o ano de 2016, pois as chuvas acabaram precocemente, e foi verificada uma 

vazão baixa no mês de abril de 2016 em relação à medição de julho de 2015. Dessa 

forma as medições tiveram continuidade, sendo executadas mensalmente até o mês 

de Setembro de 2016. 

 Nos trabalhos de campo todas as medições de vazão foram seguidas por 

critérios técnicos de viabilidade de execução como condições climáticas favoráveis 

para que não houvesse interferência que corrompesse a veracidade dos dados. 

 

3.6 ANÁLISE DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

 Essa parte consiste de análises dos dados fornecidos pela gerência da 

SANEAGO de Iporá, em que foram disponibilizados os dados do sistema de 

desenvolvimento e melhoria operacional, que contém variavéis como: vazão de 

captação, horas diárias de funcionamento, etc, para posterior comparação com a 

disponibilidade hídrica do Ribeirão Santo Antônio. As informações foram tabuladas e 

relacionadas para a análise e posterior interpretação. 

 Para compreensão do processo de captação da água foi realizada a busca no 

arquivo da SECIMA pelo processo de outorga da captação da SANEAGO no ribeirão 

Santo Antônio, em Iporá-GO. Sendo encontrado o processo de outorga N° 

16121/2010, de onde foram encontradas as informações de concessão da derivação 

de água, de quantidade de vazão concedida e do tempo de concessão da outorga. 

 A análise dos dados foi feita apenas no período de estiagem de 2016, ou seja, 

de abril a setembro, pois é nesse período que a vazão do RSA se torna crítica.  
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3.7  TRABALHOS DE CAMPO 
 

 Os dados obtidos através do mapeamento foram verificados em campo, 

podendo ser validada sua veracidade. A avaliação das condições ambientais fica 

facilitada quando se conhece os aspectos físicos do relevo e o uso e ocupação do 

solo da área a ser analisada, o que foi possível fazer através da relação de 

mapeamento e expedições de campo. 

 Nas incursões em campo, foram visualizados os diferentes aspectos físicos 

distribuídos na paisagem da BHRSA. O trajeto foi planejado previamente com auxílio 

de ferramentas geotecnológicas para localização do percurso em campo. Com o uso 

do Google Earth em sua função de GPS em tempo real, pode-se chegar ao local de 

interesse visualizando a localização atual e a imagem aérea no computador levado a 

bordo, como nota-se na Fotografia 2: 

 

Fotografia 2: Google Earth em sua função de GPS em tempo real. 

 
Fonte: O autor (2016). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

4.1.1 Geologia 
 

 A geologia da BHRSA é bastante diversificada, contendo rochas ígneas, 

sedimentares e metamórficas, de idades variadas desde o período Toniano até o 

Cretácico-Jurássico, resultando em composições diferentes e gerando resistências 

diferentes aos processos degradacionais do relevo. O Mapa 4 mostra as unidades 

geológicas, os pontos amostrados em campo e as poligonais dos direitos minerários 

contidos no DNPM. 
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Mapa 4: Geologia da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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 Como visto no mapa 4, existem cinco diferentes grupos de rochas na bacia 

hidrográfica. As litologias do complexo alcalino Iporá são de grande valor econômico, 

e as poligonais de direitos minerários do DNPM demonstram isso. Os maciços de 

dunito, ao norte da bacia, são requeridos pelas empresas mineradoras INVI e 

Companhia de Níquel Santa Fé, desde 1972, pela ocorrência de minério de níquel. O 

maciço de sienito a oeste da bacia é requerido pela empresa Mineração GNB LTDA 

,em fase de concessão de lavra para extração de blocos de rochas ornamentais que 

já estão sendo extraídas. A Suíte Serra Negra - Granito Iporá também tem valor 

econômico por possuir Granitos que são utilizados para extração de blocos de rochas 

ornamentais, sendo que alguns maciços na parte oeste da bacia estão requeridos pela 

empresa de Mineração GNB LTDA. O Quadro 10, e o Gráfico 3, ilustradas a seguir, 

demonstram a distribuição de todas as unidades geológicas da bacia em área e em 

porcentagem.  

 

Quadro 10: Distribuição das Unidades Geológicas na BHRSA. 

Unidades Geológicas Área (km²) 

Grupo Paraná – Formação Furnas 6,657 

Grupo Paraná – Formação Ponta Grossa 7,648 

Complexo Plutônico do Arco Magmático de 

Goiás – Unidade Ortognaisses do Oeste de 

Goiás 

15,73 

Complexo Alcalino Iporá 26,67 

Suíte Serra Negra – Granito Iporá 70,352 

Total 127,062 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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Gráfico 3: Distribuição da Geologia da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.1.1 Grupo Paraná – Formação Ponta Grossa 

 Na área em estudo, a Formação Ponta Grossa abrange a área de 7,6 km² e 

corresponde a 6% da área total da bacia, ocorrendo em áreas isoladas, capeando 

rochas mais antigas, na borda sudoeste, oeste e noroeste da bacia. Essa litologia 

corresponde às áreas de altitudes elevadas, especialmente na borda oeste, onde o 

relevo representa escarpas em forma de cuestas. Na área dessa litologia foi verificada 

a ocorrência de 07 nascentes. Na validação em campo as amostras foram coletadas, 

fotografadas e capturadas suas coordenadas geográficas e sendo identificada como 

Arenito, como visualizado na Fotografia 3. 

 Conforme a descrição de Alvarenga e Guimarães (1994), a formação Ponta 

Grossa é composta de folhelhos cinza a marrom-avermelhados intercalados de 

arenitos brancos a marrons ou esverdeados, finos a muito finos, micáceos, 

feldspáticos, finamente estratificados, tendo sido formados em ambiente continental e 

marinho. 
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Fotografia 3: Arenito da Formação Ponta Grossa. 

 
Fonte: Produção do autor, (2016). 

4.1.1.2  Grupo Paraná – Formação Furnas 

 Na área em estudo, a Formação Furnas abrange a área de 6,6 km² e 

corresponde a 5% da área total da bacia, ocorrendo em áreas isoladas, capeando 

rochas mais antigas, na borda leste da bacia e na faixa centro-nordeste da bacia, 

correspondendo as áreas de altitudes medianas, onde ocorrem 09 nascentes. Na 

validação em campo as amostras foram coletadas, fotografadas e capturadas suas 

coordenadas geográficas e sendo identificada como Arenito, como pode-se notar na 

Fotografia 4. 

 De acordo com Alvarenga e Guimarães (1994), o Grupo Paraná – Formação 

Furnas é composto por rochas de arenitos esbranquiçados a róseos, sedimentos 

arenosos mal selecionados, sequências sedimentares consolidadas, areno, síltico, 

argilo, conglomerática. São formados basicamente por grãos de quartzo, angulares a 

subangulares, e de feldspatos subordinados, ambos associados à mica e óxidos de 

ferro (PENNA et al. 1975). 
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Fotografia 4: Arenito da Formação Furnas. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.1.3  Complexo Alcalino Iporá 

 Na área em estudo, o Complexo Alcalino Iporá abrange a área de 26,6 km² e 

corresponde a 21% da área total da bacia, ocorrendo de maneira intrudido na Suíte 

Serra Negra, na Formação Ponta Grossa e no Complexo Plutônico do Arco Magmático 

de Goiás – Unidade Ortognaisses do Oeste de Goiás, na borda norte e na porção 

oeste da bacia, correspondendo as áreas de altitudes elevadas e medianas, onde 

ocorrem 25 nascentes.  

 Segundo Pena e Figueredo (1972), o complexo compreende pequenas 

intrusões de rochas ígneas plutônicas na Formação Furnas e unidades mais antigas. 

É um batólito composto por Dunitos, Peridotitos, Piroxenitos, Serpentinitos, Gabros, 

Sienogabros, Nefelina sienitos, Silexitos, Carbonatitos, Kimberlitos e Lamprófiros. Os 

corpos localizam-se na região oeste de Goiás onde se destacam os seguintes 

maciços: Maciço do Rio dos Bois - núcleo de dunito, e Fazenda Buriti - situado a 

noroeste de Iporá e consiste de Olivina clinopiroxenito, Melanogabro, Essexito, 

Sienogabro e Sienito. 

 Essa formação é economicamente importante, por abrigar depósitos minerais 

de níquel que foram prospectados e explorados tendo seu registro pelas mineradoras 

INVI / LDTA e Companhia de Níquel Santa Fé em fase de requerimento de lavra e 
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concessão de lavra, conforme o SIGMINE do DNPM. Na validação em campo as 

amostras foram coletadas, fotografadas e capturadas suas coordenadas geográficas 

e sendo identificada como Dunito, Sienito e Gabro, como visualizado na Fotografia 5. 

 

Fotografia 5: Fotomontagem A) Gabro. B) Dunito. C) Sienito. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.1.4  Complexo Plutônico do Arco Magmático de GO – Un. Ortognaisses do Oeste 
de Goiás 

 Descritos por Pimentel e Fuck (1992), como ortognaisses neoproterozóicos 

do Arco Magmático de Goiás, o completo compreendem rochas plutônicas que 

sofreram metamorfismo regional e são formadas por ortognaisse tonalítico, gnaisse 

ortoderivado e Complexos Granito-gnaisse-migmatitos e Granulitos. Na área em 

estudo, o Complexo Plutônico do Arco Magmático de Goiás – Unidade Ortognaisses 

do Oeste de Goiás, abrange a área de 15,7 km² e corresponde a 12% da área total da 
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bacia, ocorrendo na porção oeste e sudoeste da bacia e correspondendo as áreas de 

altitudes elevadas e medianas, onde ocorrem 31 nascentes. Na validação em campo 

as amostras foram coletadas, fotografadas e capturadas suas coordenadas 

geográficas e sendo identificada como Gnaisse, como demonstrado na Fotografia 6. 

 

Fotografia 6: Gnaisse 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.1.5  Suíte Serra Negra - Granito Iporá. 

 De acordo com a descrição de Pimentel e Fuck (1987), a Suíte Serra Negra – 

Granito Iporá situa-se próxima a cidade que lhe nomeia. São rochas ígneas plutônicas 

e tem morfologia de batólito formados por biotita granito, com sienogranito e 

monzogranito subordinados, vermelhos a róseos, isótropos, equigranulares médios. 

Enclaves arredondados a alongados de rochas máficas a intermediárias são comuns. 

A ocorrência de fluorita é típica desse granito. Na área em estudo, a Suíte Serra Negra 

- Granito Iporá abrange a área de 70,3 km² e corresponde à 55% da área total da 

bacia, ocorrendo na porção central, nordeste, noroeste e sul da bacia e 

correspondendo as áreas de altitudes elevadas, medianas e baixas, onde ocorrem 

106 nascentes, por abranger maior parte da área da bacia. Na validação em campo 

as amostras foram coletadas, fotografadas e registradas suas coordenadas 

geográficas e sendo identificada como Granito, como ilustrado na Fotografia 7. 
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Fotografia 7: Granito 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

  

 Para demonstrar a erosão diferencial nas rochas, a as unidades litológicas 

contidas na BHRSA foram classificadas no Quadro 11, representado a seguir, 

conforme os graus de resistência ao intemperismo decorrente das propriedades físico-

químicas das rochas, conforme adaptado da metodologia proposta por Crepani et al, 

(2001), sendo, ainda, classificadas em litologia, período e idade.  

 

Quadro 11: Classificação da Geologia da BHRSA. 

Unidade Geológica Litologia Período Idade 

(M.a) 

Grau de 

resistência ao 

intemperismo  

Complexo Alcalino 

Iporá 

Dunito, Sienito, 

Gabro 

Cretácico-

Jurássico 

66-

203 

3 

Grupo Paraná – 

Formação Ponta 

Grossa 

Folhelho, Arenito, 

Siltito 

Devoniano 356-

410 

1 
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Grupo Paraná – 

Formação Furnas 

Arenito, Siltito, 

Arenito 

conglomerado 

Devoniano 390-

410 

2 

Complex. Plutônico 

do Arc. Mag. de Go. 

Uni Ortognaisse do 

Oeste Go. 

Gnaisse Toniano 856-

899 

4 

Suíte Serra Negra – 

Granito Iporá 

Granito Ediacarano-

Toniano 

541-

1000 

5 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016) adaptado de Crepani et al, (2001). 

 

 As litologias da Formação Ponta Grossa são as rochas sedimentares mais 

jovens presentes na bacia, e estão situadas em altitudes elevadas, por serem 

formadas capeando litologias mais antigas. Devido sua baixa resistência ao 

intemperismo (1), grande parte de seu pacote rochoso presente na bacia já foi erodido, 

sendo preservado apenas a borda oeste, sudoeste e noroeste da bacia, formando um 

reverso de cuesta.  

 As litologias da Formação Furnas foram classificadas com resistência ao 

intemperismo (2). Quase todo seu pacote rochoso presente na bacia já foi erodido. Os 

que suportaram são resquícios que estão preservados em pequenas porções na área 

da bacia. Uma parte na borda leste da bacia, e outra parte na porção centro-norte da 

bacia, capeando o Granito Iporá. 

 O complexo Alcalino Iporá é a litologia mais jovem presente na bacia, pois foi 

resultado de uma intrusão plutônica nas demais litologias da bacia. Tal intrusão 

provocou modificação no relevo, elevando a porção norte da bacia, se tornando parte 

do divisor. Na classificação de resistência ao intemperismo as litologias do Complexo 

Alcalino Iporá ficaram com resistência (3), das cinco classificações, então ela tem 

resistência mediana. 

 O Complexo Plutônico do Arco Magmático de Goiás – Unidade Ortognaisses 

do Oeste de Goiás foi classificado com resistência ao intemperismo (4) por ser uma 
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rocha metamórfica oriunda do granito e obter grande coesão em sua composição 

mineral. 

 A litologia Granito Iporá é a unidade de maior resistência ao intemperismo (5) 

contida na bacia, por ser uma rocha ígnea plutônica de grande coesão em sua 

composição mineral. Essa litologia abrange maior parte da área da bacia (55%) e está 

distribuída em diferentes cotas altimétricas, desde as mais elevadas (850 m) até as 

mais baixas (550 m). 

 A comparação entre a geologia e a altimetria da bacia pode ser visualizada 

no Mapa 5. 

 

Mapa 5: Comparativo entre Geologia e Altimetria da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2016). 
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 Observando a dissecação na área e correlacionando com grau de resistência 

das rochas é possível perceber que dois fatores influenciaram na modelagem da 

bacia, quais sejam: o fator altitude e o fator resistência das rochas. 

 O fator altitude predomina no lado leste e oeste da bacia onde são 

encontradas coberturas sedimentares compostas pelas formações Ponta Grosa e 

Furnas. Embora o grau de fragilidade das rochas seja 1 e 2, a ruptura de declive 

naquela posição assinala com declividade mais acentuada fazendo prevalecer a 

morfogênese, em relação à pedogênese. 

 O fator resistência prevalece no sentido norte/oeste/centro da bacia, onde é 

possível notar que os divisores a oeste são formados por rochas graníticas/gnáissicas 

que possuem grau de resistência ao intemperismo de 3, 4 e 5, havendo um 

decréscimo de altitude e aumento do entalhamento do talvegue em direção ao centro 

da bacia. Embora o grau de resistência do Granito Iporá seja 5, ele faz parte das 

elevações mais altas e mais baixas da bacia por ocorrer em maior quantidade e por 

ser a formação mais antiga presente na bacia e ter sofrido com as ações do 

intemperismo por mais tempo. 

 

4.1.2  Altimetria 
 

 As faixas altimétricas foram classificadas entre cotas de 50 metros conforme 

Mapa 6. 
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Mapa 6: Altimetria da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

 A observação dos dados de altimetria da bacia mostra uma amplitude 

altimétrica máxima de 331 metros, ficando entre a cota mínima de 557 e máxima de 

888 metros. Porém metade da área da bacia encontra-se entre as cotas de 600 e 650 

metros e, se somado os intervalos de 550 a 650, obtém-se uma área que abrange 

67% da bacia, sendo que o restante, de 650 a 850 que tem uma amplitude de 200 

metros, sobra apenas a área correspondente à 33% como podemos notar na Gráfico 

4 e no Quadro 12. 
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Gráfico 4: Distribuição das classes de altitude da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

Quadro 12: Classes de Altitude da BHRSA. 

Classes de Atitude Área (km²) 

>850 0,427 

800 – 850 3,486 

750 – 800 5,87 

700 – 750 10,169 

650 – 700 22,121 

600 – 650 61,667 

550 – 600 23,323 

Total 127,062 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

4.1.3  Declividade 
 

 A declividade da bacia e do curso d’água principal também são características 

que afetam diretamente o tempo de escoamento da água ao longo do sistema.  O 

tempo de concentração da água na bacia diminue com o aumento da declividade 

(TUCCI, 1998). 

  A declividade tem como finalidade demonstrar as inclinações de uma área 

em relação a um eixo horizontal. Nesse estudo a declividade foi trabalhada em 

porcentagem variando de 0 a 117% , sendo extraídas faixas até a quinta classe, 

conforme a classificação de Ross (1994),: muito fraca (0 a 6%), fraca (6 a 12%), média 
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(12 a 20%), forte (20 a 30%) e muito forte (> 30%) Pela metodologia da EMBRAPA 

(1999) foram obtidas quatro classes de declividades,: 0-3 relevo plano (0 a 3%), 

relevo suave ondulado (3 a 8%), relevo ondulado (8 a 20%) e relevo forte ondulado 

(20 a 45%), como se pode notar no Mapa 7, no Gráfico 5 e 6 e no Quadro 13 e 14. 

 

Mapa 7: Classes de declividade da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 



63 

 

 

Gráfico 5: Distribuição das classes de declividade da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

Quadro 13: Classes de declividade da BHRSA. 

Classes de declividade Área (km²) 

Muito Fraca: 0-6% 46,30 

Fraca: 6-12% 55,70 

Média: 12-20% 16,13 

Forte: 20-30% 6,73 

Muito Forte: >30% 2,20 

Total: 127,06 

Fonte: Produzido pelo autor (2016), conforme Ross, (1994). 

 

 Podemos Pode-se perceber que a classe de declividade fraca (0 a 6%) 

representa a maior proporção da área da bacia e, se somado com a classe muito fraca 

(0 a 6%), chega a representar 80% da área da bacia. Dessa forma podemos notar que 

a bacia possui uma grande área que pode ser utilizada pela agricultura mecanizada. 

As classes forte e muito forte são recomendadas para culturas permanente como 

florestas de eucalipto, cafezais, seringais, laranjais e para preservação permanente 

(ROSS, 1994). 
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Gráfico 6: Classes de declividade segundo EMBRAPA (1999). 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2016), conforme Embrapa, (1999). 

  

Quadro 14: Classes de declividade da BHRSA. 

Classes de declividade Área (km²) 

Plano: 0-3% 10,487 

Suave Ondulado: 3-8% 63,944 

Ondulado: 8-20% 44,059 

Forte Ondulado: 20-45% 8,88 

Total 127,062 

Fonte: Produzido pelo autor (2016), conforme Embrapa, (1999). 

 

 Com a análise do gráfico percebemos que a classe suave ondulado (3 a 8%) 

representa metade da área da bacia e, se somado com a classe ondulado (8 a 20%), 

representa 84% da área da bacia. Dessa forma podemos notar que a bacia é 

predominantemente, suave ondulada e ondulada. 

 

4.1.4 Solos 

4.1.4.1  Argissolos 

 Segundo a Embrapa (1999), são solos constituídos por material mineral com 

argila de atividade baixa ou alta, conjugada com saturação por bases baixa ou caráter 

alítico e horizonte B textural imediatamente abaixo de horizonte A ou E. São de 
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profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores 

avermelhadas. Ocorrem em relevos planos a suave ondulados e sobre litologias 

variadas com declividade entre 0 e 3%. É um solo que contribui muito no 

armazenamento da água da chuva e recarga do lençol freático. Na área de estudo os 

argissolos ocupam uma área de 38,38 km² ou 30% da área total. A Fotografia 8 ilustra 

o Argissolo na BHRSA. 

 

Fotografia 8: Argissolo. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.4.2  Latossolos 

 

 Na área de estudo, os Latossolos ocupam uma área de 38,27 km² ou 30% da 

área total. São solos profundos, acentuadamente drenados, muito porosos, e 

permeáveis com baixa suscetibilidade a erosão em função do alto grau de floculação 

e estabilidade dos agregados. Têm cores vermelho-amareladas, normalmente baixa 

fertilidade natural. São solos em avançado estágio de intemperização, muito 

evoluídos. Em alguns casos, devido ao ciclo de umedecimento e secagem pode 

formar concreções ferruginosas dando ao horizonte onde se encontra um caráter 

petroplíntico, (EMBRAPA, 1999). Na área em estudo se mostram solos bem 

desenvolvidos com cores vermelho-amarelo e está situado sobre terreno com 

declividade variando entre 3 e 6%. (SOUSA, 2013). Quando possuem textura argilosa 
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são muito explorados com lavouras de grãos mecanizadas e quando de textura média 

são usados basicamente com pastagens. Por serem profundos, porosos e estar 

associados a relevos mais planos, são bons armazenadores de água, contribuindo 

significativamente para a recarga do lençol freático. A Fotografia 9 mostra a presença 

do Latossolo na BHRSA. 

 

Fotografia 9: Latossolo 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

4.1.4.3  Cambissolos 

 

 Devido a heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 

condições climáticas, as características desses solos variam muito de um local para o 

outro, assim, a classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente 

drenados, de rasos a medianamente profundos (EMBRAPA, 1999). Na área de estudo 

são pouco desenvolvidos em função de uma vertente predominantemente rochosa. 

Ocupam vertentes com declividade entre 6 e 20% (SOUSA, 2013). Por serem pouco 

profundos e associados a relevos acidentados contribuem medianamente para o 

armazenamento de água. A distribuição do Cambissolo corresponde a 29,53 km² ou 

23% da área da bacia. A Fotografia 10 mostra o Cambissolo presente na BHRSA. 
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Fotografia 10: Cambissolo 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

4.1.4.4  Nitossolos Vermelhos 

 

 Os Nitossolos Vermelhos (Terras Roxas Estruturadas e Terras Roxas 

Estruturadas Similares) são solos minerais, não hidromórficos, apresentando cor 

vermelho-escura tendendo à arroxeada. São derivados do intemperismo de rochas 

básicas e ultrabásicas, ricas em minerais ferromagnesianos. É uma ordem 

caracterizada pela presença de um horizonte B nítico, que é um horizonte 

subsuperficial com moderado ou forte desenvolvimento estrutural do tipo prismas ou 

blocos e com a superfície dos agregados reluzentes, relacionadas a cerosidade ou 

superfícies de compressão. A textura varia de argilosa a muito argilosa e são bastante 

porosos. Por serem porosos e profundos, são bons armazenadores de água, 

contribuindo para a recarga do lençol freático. São em geral moderadamente ácidos 

a ácidos com saturação por bases baixa a alta, em sua maioria com argila de atividade 

baixa, ou com atividade alta associado a caráter alumínico (EMBRAPA, 1999). Uma 

característica peculiar é que esses solos apresentam materiais que são atraídos pelo 

imã. Na área de estudo os Nitossolos são derivados das rochas básicas e ultrabásicas 

do Complexo Alcalino Iporá e abrange a área de 10,57 km², ou 9% da área total da 

bacia. A Fotografia 11 ilustra o Nitossolo Vermelho. 
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Fotografia 11: Nitossolo Vermelho 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

4.1.4.5  Neossolos Litólicos 

 

 São solos constituídos por material mineral ou material orgânico, são rasos e 

pouco desenvolvidos (EMBRAPA, 1999). O solo contém calhaus ou matacões na 

parte superficial ou dentro do solo. Esta fase inclui solos que apresentam 

pedregosidade. Na área de estudo estão assentados sobre vertentes que possuem 

inclinação maior que 20% são solos com aproximadamente 15 cm de horizonte A 

sobre rochas em decomposição. (SOUSA, 2013). Por serem solos rasos e 

acidentados não contribuem significativamente para armazenamento de água, a não 

ser quando são compostos por Arenitos. Na área de estudo os Neossolos Litólicos 

ocupam a área de 10,31 km² ou 8% da bacia. A Fotografia 12 ilustra a presença do 

Neossolo Litólico na BHRSA. 

 

Fotografia 12: Neossolos Litólicos 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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 O Mapa 8, o Quadro 15 e o Gráfico 7, ilustrados a seguir, mostram a 

distribuição das classes de solos na BHRSA. 

 

Mapa 8: Solos da BHRSA. 

 
Fonte: Sousa, (2015). 
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Quadro 15: Distribuição dos solos da BHRSA 

Classes de Solos Área (km²) 

Argissolo Vermelho 38,38 

Latossolo Vermelho 38,27 

Neossolo Litólico 10,31 

Cambissolo 29,53 

Nitossolo Vermelho 10,57 

Total 127,062 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

Gráfico 7: Distribuição dos solos da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

 Os Cambissolos e os Neossolos juntos correspondem a 31% da área da 

bacia. Onde ocorrem esses solos, deve ser dado uma maior atenção nos tipos de uso 

da terra pois são solos que apresentam maior suscetibilidade erosiva por serem mais 

rasos, permitindo a rápida saturação de seus horizontes superiores (SALOMÃO, 

1995). 

 Os Argissolos, Latossolos e Nitossolos são solos que apresentam grande 

importância agronômica devido serem mais férteis, onde mais ocorrem a utilização da 

agricultura, porém é necessário atentar para os usos da terra com as devidas 

recomendações, pois apresentam risco de erosão quando coincidem com relevos 

acidentados. Esses solos juntos correspondem ao total de 69% da área da BHRSA. 
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4.1.5  Uso da Terra e Cobertura Vegetal 
 

4.1.5.1  Pastagens 

 

 No trabalho de mapeamento e no trabalho de campo foi verificado que o 

principal uso da terra na BHRSA é por pastagem para criação de gado, sendo que 

esse tipo de uso possui uma área de 84 km² e corresponde a 66% do total da área da 

bacia. Na maior parte da bacia as pastagens ocupam vertentes suave-onduladas e 

onduladas, sendo que em grande parte não há a utilização de práticas 

conservacionistas e manejos que impeça a velocidade do escoamento superficial das 

águas, como a implementação de curvas de níveis. A Fotografia 13 mostra a formação 

de sulcos pelo pisoteio do gado. 

 

Fotografia 13: Pastagens pisoteada pelo trânsito do gado. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.5.2  Vegetação Natural 

 A vegetação natural é composta por Cerrado Stritu Sensu e, em segundo 

plano, de matas ciliares. Geralmente a vegetação natural ocupa áreas com grande 

declividade no terreno, correspondendo a áreas de reserva legal e áreas de 

preservação permanente. As áreas remanescentes de vegetação natural 

permaneceram por conta do tipo de solo ser pedregoso, em virtude da declividade, 
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com bastante afloramento rochoso, impossibilitando práticas agropastoris. As áreas 

de reserva legal e preservação permanente não são cercadas, permitindo o trânsito 

do gado, fazendo com que haja impactos ambientais nesses ambientes. A vegetação 

natural ocupa a área de 31 km², representando 24% da área total da bacia. A 

Fotografia 14 mostra área de nascente (APP) sem cercamento, resistindo o avanço 

da agricultura. 

 

Fotografia 14: Área de nascente (APP) sem cercamento. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.5.3  Agricultura 

 A agricultura é utilizada em terreno que contém solos mais profundos e férteis, 

de planos à suave ondulados, onde seja possível a mecanização. As lavouras em sua 

maioria são para plantio de soja e milho. Não há presença de pivôs centrais, sendo 

que o cultivo obedece à estação chuvosa. A agricultura ocupa uma área de 10 km², 

representando 8% da área total da bacia. A Fotografia 15 mostra a agricultura de soja. 
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Fotografia 15: Lavoura de Soja. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.5.4  Estradas não pavimentadas 

 Ao longo da bacia, as áreas de solo exposto correspondem às estradas não 

pavimentadas, que são muitas, devido a grande presença de pequenas propriedades 

rurais. As estradas não pavimentadas, em sua grande maioria, não possuem sistemas 

de contenção da enxurrada, como as curvas de níveis e bacias de contenção, fazendo 

com que haja um aumento na velocidade do fluxo superficial das águas pluviais e, 

consecutivamente, a erosão dos solos. As estradas não pavimentadas ocupam uma 

área de 1 km² representando cerca de 1% da área total da bacia. A Fotografia 16 

mostra a situação de algumas estradas não pavimentadas que não possuem sistemas 

de contenção de fluxo de água pluvial. 
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Fotografia 16: Estradas não pavimentadas. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

4.1.5.5  Água 

 A BHRSA é bem drenada e possui diversos afluentes. Não há presença de 

grandes represas nem lagos, somente algumas pequenas barragens e açudes que 

exercem a função de armazenar água para o gado. A água ocupa uma área de 1 km² 

representando cerca de 1% da área total da bacia. A Fotografia 17 mostra a situação 

da maioria dos cursos d’água, que não possuem áreas de preservação permanente, 

e não são cercadas, permitindo a entrada do gado. 

 

Fotografia 17: trecho do curso d’água sem APP. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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 O Mapa 9, o Quadro 16 e Gráfico 8, ilustrados a seguir mostram a distribuição 

do uso da terra e cobertura vegetal da BHRSA. 

Mapa 9: Uso da terra e cobertura vegetal da BHRSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

Quadro 16: Distribuição da cobertura e uso do solo da BHRSA. 

Cobertura e Uso do Solo Área (km²) 

Vegetação Nativa 31 
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Agricultura 10 

Pastagem 84 

Estradas não pavimentadas 1 

Água 1 

Total 127 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

Gráfico 8: Distribuição do Uso da Terra e Cobertura Vegetal. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BHRSA. 
 

 Os parâmetros morfométricos foram tabulados na Quadro 17, representada a 

seguir, sendo informado o parâmetro, a descrição e o resultado. 

 

Quadro 17: Morfometria da BHRSA. 

Parâmetro Resultado 

Altimetria da bacia 557m à 888m 

Declividade da bacia 0 à 45% 

Área da bacia 127,062 km² 

Perímetro da bacia 74,243 km 

Amplitude altimétrica máxima da bacia 331 
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Comprimento do canal principal 18,406 km 

Altitude máxima do canal principal 767 m 

Altitude mínima do canal principal 557 m 

Amplitude Altimétrica do canal principal 210 m 

Declividade média do canal principal 1,79% 

Gradiente do canal principal 11,4 m/km 

Números total de canais fluviais 236 

Densidade Hidrográfica 1,40 canais/km² 

Comprimento total dos canais fluviais 161,497 km 

Densidade de Drenagem 1,271 km/km² 

Índice de Circularidade 0,289  

Índice de rugosidade 420,70  

Distância vetorial do canal principal 12,917km 

Sinuosidade do canal principal 1,424 km/km 

Coeficiente de compacidade 1,84  

Fator de forma 0,37  

Coeficiente de manutenção 786,77m² 

Fequência de canais de 1ª ordem 75,42% 

Fequência de canais de 2ª ordem 17,37% 

Fequência de canais de 3ª ordem 5,5% 

Fequência de canais de 4ª ordem 1,27% 

Fequência de canais de 5ª ordem 0,42% 

Relação de bifurcação 

1ª ordem – 4,34 

2ª ordem – 3,15 

3ª ordem – 4,33 

4ª ordem – 3 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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4.2.1  Ordem hierárquica dos canais 
 

 Segundo Strahler (1957), a rede hidrográfica se divide em segmentos 

individuais de rio, estando cada segmento situado entre duas confluências. O 

ordenamento dos rios é realizado a partir da atribuição da ordem 1 aos rios que não 

possuem tributários, ou seja, são nascentes; a ordem 2 é atribuída ao rio formado pelo 

encontro de dois rios de primeira ordem; este rio, por sua vez, só se torna de terceira 

ordem ao encontrar outro segmento de segunda ordem. A confluência de rios de 

ordens diferentes não altera o grau de ordenamento. A hierarquia fluvial indica o grau 

de ramificação da bacia, sendo importante na determinação da velocidade com que a 

água escoa até o exutório. Assim, a descarga aumenta em relação exponencial com 

o aumento da ordem hierárquica do canal, (SOUZA, 2005). 

  A BHRSA possui uma hierarquia de drenagem de 5ª ordem, sendo um 

número alto em relação com a área da bacia, por se tratar de uma bacia relativamente 

pequena, isso mostra que a bacia é bem ramificada e bem drenada, possuindo grande 

velocidade de escoamento da água até o exutório. O Mapa 10 ilustra as ordens de 

drenagens da BHRSA. 
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Mapa 10: Ordem das drenagens da BHRSA segundo Strahler (1957). 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016) 

4.2.2  Área da bacia 
 

 Segundo Strahler (1957), a área da bacia é a área total projetada sobre um 

plano horizontal, da área de contribuição de escoamento para a determinada ordem, 

e incluindo todos os tributários de ordem inferior. Representa a área de captação 

disponível e, portanto, quanto maior a área, maior poderá ser o volume de precipitação 

entrando no sistema da bacia hidrográfica. Schumm (1956) afirma que a área da bacia 

cresce exponencialmente com a ordem dos canais. Além disso, quanto maior a área 
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da bacia, maior o número de canais de 1ª ordem, e maior o perímetro da bacia 

(SOUZA, 2005). A área da BHRSA é de 127,062 km² sendo considerada uma bacia 

mediana, pela finalidade de abastecimento público de uma cidade. 

 

4.2.3  Perímetro da bacia 
 

 É a projeção horizontal da linha que contorna o divisor de águas (SOUZA, 

2005). O perímetro da BHRSA é de 74,243 km. 

 

4.2.4  Número de canais de 1º ordem 
 

 Representa a quantidade e delimitação das áreas de nascentes. Indica as 

áreas de recarga hídrica.  Teoricamente são áreas de vegetação mais densa. Estão 

associadas a áreas de maior elevação do relevo. Na BHRSA existem 178 canais 

fluviais de 1ª ordem, indicando o mesmo número de nascentes. 

 

4.2.5  Comprimento do canal principal 
 

 O comprimento da drenagem principal é uma característica fundamental da 

bacia hidrográfica porque está relacionado ao tempo de escoamento da água ao longo 

de toda a bacia. Por sua vez, o tempo de escoamento da gota de água da chuva que 

atinge a região mais remota da bacia até o momento em que atinge o exutório é 

chamado de tempo de concentração da bacia (TUCCI, 2002). O comprimento do canal 

principal da BHRSA é de 18,406 km. 

 

4.2.6  Comprimento vetorial do canal principal 
 

 Segundo Horton (1945), o comprimento vetorial do canal principal é a 

distância, em linha reta, entre a nascente e a foz do canal principal. Tem relação 

diretamente proporcional com a área e o perímetro da bacia. O comprimento vetorial 

do ribeirão Santo Antônio é de 12,917km. Esse comprimento demonstra uma 

diferença de 5,48km em relação ao comprimento real do canal principal. 
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4.2.7  Gradiente do canal principal 
 

 O gradiente do canal principal é a relação entre sua amplitude altimétrica e o 

seu comprimento. Está relacionado com energia potencial do rio e, 

consequentemente, seu poder erosivo (SANTOS, 2006). É um bom indicador da 

capacidade de transporte de sedimentos de um rio. Quanto maior for o gradiente do 

canal principal maior será a capacidade de transporte de um rio, pois maior é a sua 

declividade. Na BHRSA, o gradiente do canal principal é de 11,40m/km demonstrando 

a fase jovial do canal principal, e seu poder erosivo. 

 

4.2.8  Fator de forma 
 

 O fator de forma relaciona a forma da bacia com um retângulo. Valores de 

fator de forma menores que 0,50 significam bacias não sujeitas a inundações; valores 

entre 0,50 e 0,75 representam tendência mediana, enquanto valores entre 0,75 e 1,0 

sugerem bacias sujeitas a inundações (VELELLA; MATTOS, 1975). O fator de forma 

da BHRSA é de 0,37, significando que a bacia não está propensa a inundações. 

 

4.2.9  Índice de circularidade 
 

 De acordo com Christofoletti (1974), o índice de circularidade foi proposto com 

o objetivo de eliminar a subjetividade na caracterização da forma da bacia. Para o 

cálculo do Índice de circularidade é necessário obter o valor da área do círculo de 

perímetro igual ao da bacia em questão. O índice de circularidade apresenta valores 

entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo da unidade, mais próxima da forma 

circular será a bacia, sendo também mais propensa ao desenvolvimento de cheias. 

Valores menores que 0,51 correspondem a bacias de formato alongado, que favorece 

o escoamento; valores maiores que 0,51 correspondem a bacias de formato circular, 

que favorecem o desenvolvimento de inundações. Já valores iguais a 0,51 significam 

escoamento moderado e pequena probabilidade de cheias. O índice de circularidade 

da BHRSA é de 0,28 representando uma bacia de formato alongado, que favorece o 

escoamento superficial das águas em detrimento das inundações. 
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4.2.10  Índice de rugosidade 
 

 O índice de rugosidade relaciona a disponibilidade do escoamento hídrico 

superficial com o potencial erosivo, expresso pela declividade média. Quanto maior 

for esse índice, maior será o risco de degradação da bacia quando as vertentes são 

íngremes e longas. Trata-se de um índice adimensional que corresponde à diferença 

altimétrica entre a foz e a maior altitude situada num determinado ponto da área da 

bacia, o que indica o desnível médio da bacia hidrográfica. O índice de rugosidade da 

BHRSA é de 420,70, sendo um valor alto, demonstrando um relevo acidentado e bem 

dissecado – propenso a maior escoamento superficial. 

 

4.2.11  Densidade de drenagem 
 

 A densidade de drenagem relaciona o comprimento total dos rios com a área 

da bacia hidrográfica. É uma das variáveis morfométricas mais importantes, e 

representa o grau de dissecação topográfica da bacia. Este parâmetro expressa a 

quantidade de canais disponíveis para o transporte, de forma que quanto mais canais 

presentes na bacia, mais rápida a água precipitada atinge o exutório. É dependente 

de fatores como precipitação, declividade das vertentes, tipo de solo, geologia, e 

cobertura vegetal, sendo a resposta ao ajuste entre a precipitação e os outros fatores. 

Além disso, a densidade de drenagem tem influência sobre o escoamento e o 

transporte de sedimentos dentro da bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Pode-se classificar a densidade de drenagem como muito baixa para valores menores 

que 0,50 km/km2, mediana entre 0,50 e 2,00 km/km2, alta entre 2,01 e 3,50 km/km2e 

muito alta para valores acima de 3,50 km/km2 (BELTRAME, 1994). A densidade de 

drenagem da BHRSA é de 1,27 km/km² representando uma densidade mediana. 

 

4.2.12  Densidade hidrográfica 
 

 Constitui a relação existente entre o número de canais e a área da bacia 

hidrográfica. Destina-se a comparação da freqüência de cursos de água existentes 

em uma área, de tamanho padrão (HORTON, 1945). A densidade hidrográfica da 

BHRSA é de 1,4 canais/km² sendo um valor moderado. 
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4.2.13  Coeficiente de manutenção 
 

 Representa a área mínima necessária para manutenção de um metro de 

escoamento. Esse parâmetro corresponde à área necessária para formação de um 

canal com fluxo perene. Entretanto, sua expressão matemática demonstra que ele 

nada mais é do que a razão inversa da densidade de drenagem da bacia (Dd). 

Schumm (1956) considera esse parâmetro um dos mais importantes para a realização 

de análises hidromorfológicas (SCHUMM, 1956 apud CHRISTOFOLETTI, 1974). Na 

BHRSA, o coeficiente de manutenção é 786,77 m²/m, ou seja, são necessários 786m² 

para formar um metro de canal com fluxo perene. Sendo o coeficiente de manutenção 

a razão inversa da densidade de drenagem, ele também tem um valor mediano na 

bacia. 

 

4.2.14  Coeficiente de compacidade 
 

 De acordo com Vilela e Mattos (1975), o coeficiente de compacidade pode ser 

interpretado como a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de área 

igual a da bacia. Quanto mais irregular for à bacia, maior será o coeficiente de 

compacidade. A tendência de uma bacia hidrográfica sofrer cheias será maior quanto 

mais próximo de 1.0 for o coeficiente de compacidade, ou seja, quanto mais próximo 

de um círculo for à forma da bacia. Na BHRSA o coeficiente de compacidade é de 

1,84 representando que a bacia, de maneira geral, não é propensa a cheias. 

 

4.2.15  Frequência de canais de cada ordem 
 

 Refere-se à freqüência relativa de canais de cada ordem pelo número de 

canais totais. Um número elevado de canais de 1ª ordem está relacionado com o 

tempo decorrido entre a precipitação máxima e a descarga máxima no canal principal 

(SOUZA, 2005). As frequências de canais de cada ordem são: 

 

 Fequência de canais de 1ª ordem: 75,42% 

 Fequência de canais de 2ª ordem: 17,37% 

 Fequência de canais de 3ª ordem: 5,5% 

 Fequência de canais de 4ª ordem: 1,27% 
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 Fequência de canais de 5ª ordem: 0,42% 

 

 O resultado mostra uma elevada frequência de canais de 1ª ordem, em 

consequência um menor tempo entre a precipitação e a descarga no canal principal. 

 

4.2.16  Relação de bifurcação 
 

 Representa a relação entre o número total de segmentos de uma certa ordem 

e o número total de segmentos (canais, rios) de ordem imediatamente superior. A 

relação de bifurcação varia entre 2 para bacias planas a suave onduladas, a 3 ou 4 

para bacias montanhosas ou altamente dissecadas (HORTON, 1945). A relação de 

bifurcação encontrada na BHRSA foi de: 

 

 Canais de 1ª ordem = 4,34 

 Canais de 2ª ordem = 3,15 

 Canais de 3ª ordem= 4,33 

 Canais de 4ª ordem = 3 

  

 A proximidade com o valor 4 indica que a bacia é altamente dissecada, 

favorecendo no escoamento superficial das águas. 

 

4.2.17  Índice de sinuosidade do canal principal 
 

 Parâmetro apresentado inicialmente por Horton (1945) e descrito por Alves e 

Castro (2003) como sendo uma das formas de representar a influência da carga 

sedimentar e a compartimentação litológica e estrutural. A equação utilizada no 

cálculo é dada por: em que, L é o comprimento do canal principal; e V é a distância 

vetorial entre os pontos extremos do canal, sendo que os valores próximos a 1 indicam 

elevado controle estrutural ou alta energia e valores acima de 2 indicam baixa energia, 

sendo os valores intermediários relativos a formas transicionais entre canais retilíneos 

e meandrantes. O índice de sinuosidade do canal principal da BHRSA é de 1,42 sendo 

mais próximo de 1, indicando a fase juvenil do canal principal e seu poder de 

escoamento e carreamento de sedimentos. 
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4.3  ANÁLISE PLUVIOMÉTRICA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 Foi analisada a variabilidade pluviométrica num intervalo de quarenta anos, 

de 1974 a 2014, e no período da pesquisa, ou seja 2015 e 2016. Os dados de chuva 

foram obtidos da estação da Agência Nacional de Águas – ANA nº 165101 localizada 

em Iporá. O Gráfico 9, ilustrado a seguir, mostra a média pluviométrica mensal, em 

Iporá. 

  

Gráfico 9: Média pluviométrica histórica mensal em Iporá num período de 40 anos. 

 
Fonte: ANA e UEG Unidade Iporá. 

  

 Os dados pluviométricos históricos em Iporá mostram que o mês que mais 

chove é em janeiro e o mês que menos chove é em julho, e que o período seco ocorre 

de abril a setembro, O período chuvoso ocorre de outubro a março,. 

 A seguir o Gráfico 10 faz um comparativo entre a média pluviométrica histórica 

e a variabilidade da precipitação mensal ao longo do ano de 2015 em Iporá. 
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Gráfico 10: Comparativo entre a média pluviométrica mensal e o ano de 2015 em 
Iporá. 

 
Fonte: ANA e UEG Unidade Iporá. 

 

 A análise do gráfico mostra que a distribuição da chuva em 2015 ocorreu de 

forma diferente da média histórica, sendo que o mês que mais choveu foi em Março, 

seguido de Abril e Fevereiro, ocorrendo o inverso da média histórica. 

 Ao analisarmos as chuvas no ano de 2015, vemos que o período de estiagem 

ficou caracterizado pelos meses de maio a outubro, diferentemente da média histórica 

que é de Abril a Setembro. O total de chuvas acumulado no ano de 2015 foi 1.514,1 

mm de chuva, ficando abaixo da média histórica, que é de 1.600,8 mm. 

 O Gráfico 11 ilustrado a seguir, mostra as chuvas mensais na estação 

automática de Iporá entre janeiro e outubro de 2016. 

 

Gráfico 11: Pluviosidade mensal no ano de 2016 em Iporá até 31/10/2016. 

 
Fonte: INMET (2016). 
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 No ano de 2016, foram adquiridos dados de chuva até o mês de outubro, pois 

as medições de vazão terminaram em setembro, e a estação chuvosa começou em 

outubro. Na análise dos dados de chuva para o ano de 2016, vê-se que em janeiro 

choveu acima da média, e que nos outros meses do período chuvoso o valor mensal 

encontra-se abaixo da média, ocasionando uma prolongação do período de estiagem, 

que se A baixa pluviosidade em 2016 ocasionou em baixas vazões no RSA. 

 

4.4  VAZÃO 
 

 As datas de todas as medições de vazão foram as seguintes conforme Quadro 

18:  

 

Quadro 18: Datas das medições de vazão no Rib. Santo Antônio. 

Dia 10 

Jul/15 

Dia 19 

Out/15 

Dia 25 

Jan/16 

Dia 21 

Abr/16 

Dia 22 

Mai/16 

Dia 23 

Jun/16 

Dia 21 

Jul/16 

Dia 23 

Ago/16 

Dia 21 

Set/16 

Fonte: O Autor (2016). 

  

 Após a coleta, os dados foram tabulados e calculados em escritório com a 

utilização de tabela programada para calcular automaticamente no intuito de extinguir 

possíveis erros. O perfil das seções bem como os resultados das vazões podem ser 

conferidos nos Gráficos de 12 a 20 e suas respectivas medições nas Fotografias de 

18 a 26. 

 

Gráfico 12: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 10/07/2015. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 18: Medição de vazão em 
10/07/2015. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016) 

Gráfico 13: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 19/10/2015. 

Fotografia 19: Medição de vazão em 
19/10/2015. 
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Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 14: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 25/01/2016. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 20: Medição de vazão em 
25/01/2016. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 15: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 21/04/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 21: Medição de vazão em 
21/04/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 16: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 22/05/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 22: Medição de vazão em 
22/05/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 17: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 23/06/2016. 

Fotografia 23: Medição de vazão em 
23/06/2016. 
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 O quadro 19 mostra todas as vazões aferidas no período da pesquisa. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 18: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 21/07/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 24: Medição de vazão em 
21/07/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 19: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 23/08/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 25: Medição de vazão em 
23/08/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Gráfico 20: Perfil das seções do RSA da 
medição de vazão em 21/09/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 26: Medição de vazão em 
21/09/2016. 

 
Fonte:  Produzido pelo autor, (2016). 
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Quadro 19: Vazões (L/s) aferidas no Ribeirão Santo Antônio. 

Data: 10/07/ 

2015 

19/10/ 

2015 

25/01/ 

2016 

21/04/ 

2016 

22/05/ 

2016 

23/06/ 

2016 

21/07/ 

2016 

23/08/ 

2016 

21/09/ 

2016 

Vazão: 1648,37 346,01 4636,61 1209,24 874,53 631,66 463,68 387,51 213,78 

Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

 O Gráfico 21, ilustrado a seguir, mostra o declínio da vazão do RSA no período 

de estiagem de 2016. 

 

Gráfico 21: Vazão do RSA no período de estiagem de 2016. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

 Nota-se que as vazões despencaram nos meses que menos choveram no ano 

de 2016, e quando ocorreu um evento chuvoso esporádico mais intenso no período 

seco, a vazão diminuiu o ritmo de queda, como podemos notar comparando com o 

Gráfico 22, que mostra a quantidade de chuvas mensais do mesmo período. 
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Gráfico 22: Chuvas acumuladas mensais no período de estiagem de 2016. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

 As medições de vazão demonstram que o mês de menor vazão foi o mês de 

Setembro/2016, e o mês de maior vazão foi o mês de janeiro/2016, e que a vazão 

aferida no mês de setembro de 2016 que foi 213,78 L/s, está muito mais baixa que a 

vazão aferida no mês de outubro de 2015 que foi 346,01 L/s. Isto confirma que o ano 

de 2016 no RSA foi de menor vazão que o ano de 2015, agravando ainda mais a 

situação de disponibilidade hídrica do manancial no período de estiagem de 2016. 

Fato este, observado, que deverá gerar um alerta ao poder público e aos produtores 

rurais, sobre a importância de um planejamento das atividades rurais do município, 

bem como do uso da água para abastecimento público. 

 
4.5  ANÁLISE DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

 A partir da leitura do processo de outorga N° 16121/2010 foram encontradas 

as informações de concessão da derivação de água, quantidade de vazão concedida 

e o tempo de concessão da outorga. No referido processo consta que foi executada 

uma medição de vazão pelo método convencional do molinete hidrométrico, no 

ribeirão Santo Antônio, a montante do ponto de captação, (Coordenadas Geográficas 

S16° 24' 51,82” W51° 07' 57,79”) na data de 18 de Novembro de 2010, onde foi obtido 

a vazão de 2.385,5 L/s. A vazão de captação solicitada pela SANEAGO e fornecida 

pela SECIMA, conforme a portaria  N° 223/2013 foi de 90 L/s, podendo ser expandida 

para até 180 L/s por 12 anos até o vencimento da outorga em 30/01/2025.  

 Nas exigências técnicas complementares, a SECIMA informa que deverá ser 

respeitado o percentual de 50% da vazão do ribeirão Santo Antônio, e reduzir ou 

paralisar a captação, caso ocorra um período de estiagem prolongada e a vazão de 



92 

 

 

escoamento a jusante do uso atinja valores insuficientes para atender a demanda 

solicitada e manter regularizada a vazão do ribeirão Santo Antônio.  

 No processo de outorga foi utilizado a vazão de referência (Q95) de 396 L/s e 

foi descrito pela SECIMA que não existem outras captações outorgadas a montante 

na mesma bacia, sendo que foi levantado nos arquivos da secretaria. Diz também que 

a vazão requerida corresponde a 22,72% da vazão de referência, sendo inferior ao 

limite da vazão máxima disponível à outorga correspondente a 50% da vazão de 

referência, considerando todos os usuários conhecidos e regulares. A projeção para 

expansão num período de 12 anos é para 180 L/s, correspondente a 45,45% da vazão 

de referência, sendo então a vazão do manancial suficiente para atender a captação. 

A capacidade de produção máxima atualmente é de 12.096 m³/dia. Ou 140 L/s. A 

captação no Ribeirão Santo Antônio distancia a cerca de 2,5 km em linha reta da 

Estação de Tratamento de Água. A capacidade de produção da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) de Iporá é de 15.552 m³/dia ou 180,00 l/s, suficiente para 

atender uma população de 58.000 habitantes (SANEAGO, 2016). O Mapa 11 a 

Fotografia 27, 28 e 29 ilustram o local de captação e tratamento da SANEAGO. 

 

Fotografia 27: ETA de Iporá 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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Mapa 11: Localização da captação e tratamento da água da SANEAGO em Iporá. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

 

Fotografia 28: localidade da 
captação da SANEAGO 

no RSA. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 

Fotografia 29: Foto aérea do local do 
sistema de captação da 

SANEAGO. 

 
Fonte: Produzido pelo autor, (2016). 
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 O quadro 20 ilustrado a seguir, faz uma comparação entre as vazões medidas 

no RSA e a produção de água tratada, conforme dados disponibilizados pela gerência 

regional de serviços da SANEAGO de Iporá. 

 

Quadro 20: Dados do sistema de captação de água da SANEAGO em Iporá. 

Descrição Jul. 

2015 

Out. 

2015 

Jan. 

2016 

Abr. 

2016 

Mai. 

2016 

Jun. 

2016 

Jul. 

2016 

Ago. 

2016 

Set. 

2016 

Volume 

de água  

produzida 

231.338 

m³/mês 

245.549 

 m³/mês 

205.387  

m³/mês 

223.950  

m³/mês 

231.904 

m³/mês  

219.101 

m³/mês  

231.935 

m³/mês 

221.607 

m³/mês  

215.538 

m³/mês  

Tempo  

de  

Funcion. 

704,25  

h/mês 

708,58 

h/mês 

651,09 

h/mês 

659,39 

h/mês 

684,09 

h/mês 

647,11 

h/mês 

680,56 

h/mês 

653,56 

h/mês 

607,51 

h/mês 

Tempo  

Diário 

Médio de 

Funcion. 

22,7  

h/dia 

22,8 

h/dia 

21,0 

h/dia 

21,97 

h/dia 

22,06 

h/dia 

21,57 

h/dia 

21,95 

h/dia 

21,08 

h/dia 

20,25 

h/dia 

Volume  

Máximo  

de água 

produzida 

7.911 

m³/dia 

ou 

96,80  

L/s 

8.577 

m³/dia 

ou 

104,49  

L/s 

 7.805 

m³/dia 

ou 

103,24 

L/s 

7.915 

m³/dia 

ou 

99,93 

L/s 

8.134 

m³/dia 

ou 

102,70 

L/s 

7.887 

m³/dia 

ou 

101,56 

L/s 

8.224 

m³/dia 

ou 

104,07 

L/s 

7.918 

m³/dia 

ou 

104,33 

L/s 

8.935 

m³/dia 

ou 

122,56 

L/s 

Vazão do 

Ribeirão 

Santo 

Antônio 

1648,37 

L/s 

346,01 

L/s 

4.636,61 

L/s 

1209,24 

L/s 

874,53 

L/s 

631,66 

L/s 

463,68 

L/s 

387,51 

L/s 

213,78 

L/s 

Relação  

Vazão 

Captação 

5,87%  30,19% 2,22% 8,26% 11,74% 16,07% 22,44% 26,92% 57,32% 

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados da SANEAGO, (2015 e 2016). 
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 Como o período crítico da vazão do RSA foi na estiagem de 2016, a análise 

dos dados serão feitas apenas nesse período. 

 O gráfico 23 mostra a evolução da produção de água no período de estiagem 

de 2016. 

Gráfico 23: Evolução da produção de água no período de estiagem de 2016. 

 
Fonte: SANEAGO (2016). Elaborado pelo autor (2016). 

 

 A análise do gráfico acima mostra que a quantidade de água captada do RSA 

para tratamento e distribuição pela SANEAGO aumenta nos meses do período de 

estiagem, pois há uma maior demanda por parte dos consumidores finais com a 

finalidade de regar as plantas e pelo o aumento do calor e a baixa umidade. 

 O gráfico 24 mostra a queda na vazão do RSA no período de estiagem de 

2016. 

 

Gráfico 24: Vazão do RSA no período de estiagem de 2016. 

 
Fonte: O autor (2016). 
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 Pela análise do gráfico representado na figura 18 podemos perceber a queda 

na vazão do RSA no período de estiagem de 2016. Se compararmos com a demanda 

por água no mesmo período, percebemos que enquando a vazão de oferta diminui, a 

demanda de captação aumenta, fazendo com que haja no mês de setembro uma 

retidada de água do RSA (captação) maior do que o permitido na outorga, que é de 

até 50% da vazão. 

 O Gráfico 25 faz uma relação entre a vazão do RSA com a captação pela 

SANEAGO no período de estiagem de 2016. 

 

Gráfico 25: Relação entre captação e vazão da água do RSA no período de 
estiagem de 2016. 

 
Fonte: O autor (2016). 

 
 Os meses de setembro e outubro, se caracterizam por serem os meses mais 

críticos em vazão de água no RSA. No ano de 2016 foi o mês de setembro que teve 

a menor vazão, e em contrapartida o maior volume de captação pela SANEAGO, 

devido as demandas da população. Pela análise dos dados vemos que o sistema de 

captação e abastecimento de água da SANEAGO de Iporá não está respeitando as 

exigências técnicas da outorga, que deveria estar funcionando com a captação de no 

máximo 50% da vazão, mas como verificado, no mês de setembro de 2016 estava 

captando 57,32% da vazão do RSA. A Fotografia 30 ilustra a situação da vazão 

restante do RSA pós captação da SANEAGO em Setembro de 2016. 
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Fotografia 30: Vazão remanecente do RSA pós captação em setembro/2016. 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

 Ao contrário da decadente oferta de água do RSA, vemos uma demanda 

crescente por água pela população de Iporá conforme a SNIRH, (2016). O Gráfico 26 

ilustrado a seguir, mostra a evolução no consumo médio de água per capita em Iporá. 

 

Gráfico 26: Consumo médio de água per capita em Iporá. 

 
Fonte: SNIRH, (2016). 

  

 Percebemos que o consumo de água pela população de Iporá, desde 2009, 

está em constante crescimento. Esse crescimento no consumo de água, junto com 

um possível crescimento populacional, implicará em uma maior retirada de água do 
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RSA, agravando ainda mais a situação de disponibilidade hídrica do manancial em 

períodos críticos de estiagem. 

 A análise da outorga mostra que a mesma foi concedida conforme os dados 

de vazão de referência de 396 L/s, com isso foi permitido uma captação de até 180 

L/s. Porém com os trabalhos de medições de vazão ficou confirmado que as vazões 

mínimas tem variações de um ano para outro, sendo que foi medido uma vazão 

mínima em outubro/2015 de 346,01 L/s e em setembro/2016 a vazão de 213,78 L/s. 

 Se considerarmos os 140 L/s que é a quantidade máxima de captação de 

água atualmente, a porcentagem de retirada do RSA, no mês de setembro de 2016, 

ficaria em 65,48%. E se for considerado o máximo liberado pela outorga numa 

expansão futura que é 180 L/s, a porcentagem de retirada do RSA no mês de 

setembro de 2016 seria 84,19%. 

 Dessa forma podemos perceber que o processo de outorga está em 

desconformidade com a realidade da vazão de oferta do RSA, sendo necessário a 

revisão e tomadas de medidas cabíveis para adequação. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O uso de geotecnologias para análise ambiental e fisiográfica da BHRSA 

facilitou o trabalho e mostrou-se uma ferramenta eficaz. O uso do QGIS proporcionou 

um trabalho de baixo custo por ser um software livre. As imagens SRTM 

disponibilizadas pelo TOPODATA do INPE também contribuíram para a qualidade 

final do trabalho e para o baixo custo operacional, por serem gratuitas. As ferramentas 

geotecnológicas demonstram que é possível executar um estudo de qualidade, rápido 

e prático. 

  Os resultados da análise morfométrica mostraram que a BHRSA não é 

propensa a inundações, e possui bom escoamento superficial, porém é suscetível a 

erosões e ao carreamento de sedimentos, além de desfavorecer na recarga hídrica. 

Dessa forma, o uso da terra sem observação dos critérios geomorfológicos de uso e 

ocupação poderá contribuir para agravar o problema de maior velocidade no 

escoamento superficial e, como consequência, reduzir ainda mais a regarga hídrica 

do lençol frático. 

 A análise morfométrica é uma metodologia que tem por objetivo estabelecer 

comparações matemáticas entre bacias hidrográficas. Tendo em vista esse 

pressuposto, o trabalho se mostrou útil, pois os dados hidromorfológicos eram 

ausentes para a bacia em estudo, o que teve grande relevância em se tratando de 

uma bacia que é fornecedora de água para abastecimento da cidade. 

 O trabalho mostrou que a bacia tem grande propensão ao escoamento 

superficial das águas, pois é bem drenada com dissecação e declividade que 

favorecem a velocidade do escoamento hídrico. Dessa forma, fica exposta a 

necessidade de um planejamento ambiental minucioso para evitar a perca das águas 

pluviais sem que essas tenham tempo de infiltrarem nos solos e recarregarem o lençol 

freático que sustentará o abastecimento das nascentes e em consecutivo toda a rede 

fluvial até o ponto exutório, que é o local de captação da água da bacia para 

abastecimento público da cidade. 

 A caracterização geológica demonstrou que as litologias do Grupo Paraná – 

Fomação Furnas e Formação Ponta Grossa, presentes na bacia, são as que contêm 

maior fragilidade aos processos degradacionais, e devem ser observados os fatores 

de uso e ocupação em ambientes onde ocorram essas litologias junto com elevadas 
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declividades. Os Arenitos Furnas e Ponta Grossa tem a característica de serem 

porosos, formando um reservatório de água em seu interior, dessa forma atua como 

importante fonte de recarga hídrica. Portanto os usos do solo na bacia onde ocorrem 

as referidas litologias devem ser observados, para que não interfira  na infiltração de 

água nessas rochas. 

 O complexo Alcalino Iporá é uma importante formação tendo em vista 

aspectos econômicos, por abrigar depósitos minerais de níquel e ter potencial 

econômico para uma futura extração. Contudo, quando houver a viabilidade da 

extração mineral, será necesserário atentar para um planejamento criterioso onde não 

haja impactos ambientais que reduzam a infliltração de água no solo, por se tratar de 

fonte de abastecimento público de água para a cidade. 

 O Granito Iporá, e os Ortognaisses do Oeste de Goiás, são rochas resistentes 

aos processos degradacionais, dessa forma geram solos pouco espessos, além de 

serem impermeáveis. Contudo as rochas contém uma série de fraturas por onde a 

água da chuva pode infiltrar e percolar, podendo alimentar nascentes em época de 

estiagem. 

 A caracterização dos solos, do uso das terras e da cobertura vegetal, reforçou 

o entendimento sobre o estado atual da BHRSA, que é ocupada predominantemente 

por pastagens, e que é necessário uma recuperação urgente das APP’s, sobretudo 

as matas ciliares. Nos locais onde o uso da terra é por agricultura, é necessario uma 

atenção especial, pois geralmente coicidem com os ambientes favoráveis para a 

recarga do lençol freático, por serem mais planos e o solo mais profundo. Deve haver 

aplicações de técnicas de contenção das águas pluviais, como curvas de nível e 

bacias de contenção, para evitar a erosão dos solos e das águas, especialmente onde 

haja estradas não pavimentadas. 

 Com base nas características elencadas e analisadas, é necessário que se 

faça planejamento ambiental para o uso e ocupação da BHRSA, observando os 

aspectos físicos do relevo e do solo, e assim evitar problemas que possam causar a 

redução na quantidade de água que flui, o que pode afetar o abastecimento hídrico 

da cidade, em curto, médio e longo prazo. 

 O trabalho de monitoramento da vazão do Ribeirão Santo Antônio forneceu 

informações sobre a quantidade de água do ribeirão santo Antônio em diferentes 

épocas do ano, e mostrou também que existe uma grande variação da vazão de 
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acordo com a quantidade e a distribuição da precipitação durante o ano. A análise dos 

dados de vazão, juntamente com os dados de captação da SANEAGO, mostrou que 

o a água do ribeirão Santo Antônio está sendo  captada em mais da metade para 

abastecer a cidade de Iporá no período crítico de estiagem, que varia entre os meses 

de setembro e outubro. Em outras palavras, a SANEAGO não está respeitando as 

normas legais de captação contidas na outorga. 

 Por mais que na lei Nº 9.433/97 em seu art. 1º, no III parágrafo diga que “em 

situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 

a dessedentação de animais”, o investimento em melhorias para não ocorrer a crise 

hídrica é fundamental. A gestão planejada e antecipada deve acontecer para não ser 

necessário chegar em situações extremas. 

 A infraestrutura da captação e abastecimento da SANEAGO é sufuciente e 

tem a capacidade de produção de 180,00 l/s, que é capaz de abastecer uma 

população de 58.000 habitantes. Porém a oferta de água do RSA entre os meses de 

setembro e outubro já não está suficiente para atender a demanda atual de 29.489 

habitantes. É necessário tomar medidas de investimento em soluções que contribua 

para um maior aumento na vazão do RSA, ou até a construção de um sitema de 

barramento, onde armazene água para os meses mais críticos, além de se pensar em 

outras fontes de captação de água para sustentar as demandas da população. 

 Como medidas paleativas, deve haver uma política de educação ambiental 

para a redução no consumo e desperdício de água, no intuito de diminuir a demanda 

de retirada de água do RSA e evitar degradações ambientais no ambiente aquático a 

jusante da captação. 

 Outras medidas que diminuiriam a pressão da captação no RSA seriam  

instalações de sistemas de aproveitamento das águas das chuvas nas residências, 

além da reutilização da água por sistemas inteligentes de aproveitamento sustentável 

das águas. 

 Se todas as medidas forem tomadas e aplicadas corretamente, o RSA será 

capaz de abastecer a cidade de Iporá conforme a capacidade de produção do sitema 

de captação e abastecimento da SANEAGO que é 180 L/s, podendo abastecer até 

58.000 habitantes, comportando o aumento de mais 28.511 habitandes, ou seja, 

quase o dobro da população urbana atual. 
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