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RESUMO: A micro bacia hidrográfica Córrego Riacho da Porta, Diamantina/MG,apresenta um 

grande potencial ambiental, o que a torna um bom objeto de estudo, e está inserida na bacia 

hidrográfica do rio Jequitinhonha. O estudo apresentou diferentes métodos, nos quais buscou-se 

obter parâmetros qualitativos e quantitativos, que quando combinados possibilitam uma análise 

ambiental extremamente representativa, foram feitos levantamentos de informações com o 

propósito de  conhecer a disponibilidade hídrica e os principais fatores que influenciam no sistema 

da bacia hidrográfica, usou-se ferramentas de geoprocessamento para conhecer as características do 

local delimitando as áreas que sofreram intervenções em um determinado espaço temporal. A 

análise ambiental feita no local buscou retratar as consequencias dessas intervenções, tornando 

visíveis as principais problemáticas encontradas, quanto ao uso e ocupação do solo, sendo 

perceptivo a migração de algumas áreas que antes tinham finalidades agrícolas e, atualmente, foram 

adaptadas para a criação de bovinos, assim como os reflexos sobre a qualidade do recurso hídrico 

que evidenciou uma forte ligação com as interações das famílias e o ambiente. Observou-se que a 

partir momento em que as intervenções antrópicas se propagaram pela bacia, houve uma mudança 

significativa nos parâmetros de qualidade, tanto do solo, como do recurso hídrico, logo interpretou-

se que existe a necessidade de mudanças na gestão e no uso dos bens ambientais, bem como de de 

preservar os recursos naturais existentes para que ocorra uma interação sustentável entre o homem e 

o meio ambiente na área de estudo. 

 

The microbasin of Córrego Riacho da Porta, Diamantina / MG, presents a great environmental 

potential, which makes it a good object of study, and it is inserted in the hydrographic basin of the 

Jequitinhonha river. The study presented different methods, in which qualitative and quantitative 

parameters were sought, which when combined make possible a highly representative 

environmental analysis, information was collected with the purpose of knowing the water 

availability and the main factors that influence the basin system geoprocessing tools were used to 

know the characteristics of the site, delimiting the areas that underwent interventions in a given time 

space. The environmental analysis carried out at the site sought to portray the consequences of these 

interventions, making visible the main problems encountered, regarding the use and occupation of 

the soil, being perceptive the migration of some areas that previously had agricultural purposes and, 
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currently, were adapted for the creation of as well as the reflexes on the quality of the water 

resource that showed a strong connection with the interactions of families and the environment. It 

was observed that from the moment that the anthropic interventions spread through the basin, there 

was a significant change in the quality parameters, both of the soil, as well as of the water resource, 

and it was soon interpreted that there is a need for changes in management and use of 

environmental goods, as well as to preserve the existing natural resources for a sustainable 

interaction between man and the environment in the area of study. 

 

Palavras-chave: Hidrologia, Disponibilidade, Geoprocessamento.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As bacias hidrográficas são tidas como áreas divididas topograficamente pelos chamados 

divisores de águas, sendo considerada a entrada natural das águas das chuvas, que por sua vez 

escoam através das redes hidrográfica ou redes de drenagem (captação), formada por diversos 

cursos d’água com um orientação de escoamento uni direcional das partes altas para as mais baixas 

do relevo, até concentrarem-se na parte mais baixa, formando um rio principal (TUCCI, 2007). 

A análise ambiental da bacia hidrográfica do Córrego Riacho da Porta está relacionada com a 

questão das alterações proporcionadas pelas atividades antrópicas na área de abrangência do recurso 

hídrico, uma vez que a bacia possui um potencial de recursos ambientais consideráveis e pela 

influência da contribuição hídrica da bacia, sendo a mesma um dos afluentes importantes para o 

abastecimento do Rio Jequitinhonha. 

Logo, torna-se relevante o direcionamento do estudo para a verificação das características 

físicas e ambientais da bacia hidrográfica do córrego Riacho da Porta, mediante a análise dos usos e 

ocupação entorno do recurso hídrico, com a análise de um espaço temporal entre 2006 e 2018, a 

caracterização morfométrica foi efetuada na bacia do córrego Riacho da Porta, tendo em vista a 

acessibilidade dos moradores de maneira a determinar o grau de risco de enchentes em horas de 

intensa precipitação, proporcionando assim, a determinação de possíveis soluções ambientais 

relacionadas à gestão do recurso hídrico, bem como a implementação de um manejo sustentável. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha (alto Jequitinhonha) 

localizada uma grande parte do nordeste do Estado de Minas Gerais e em pequena parte do sudeste 
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da Bahia. A bacia hidrográfica está compreendida entre os paralelos 16º e 18°S e os meridianos 39º 

e 44ºW, contemplando uma área de 70.315 km². Desta área, 66.319 km² estão localizadas em Minas 

Gerais, enquanto 3.996 km² encontra-se no território da Bahia. A bacia engloba 11,3% da área de 

Minas Gerais e apenas 0,8% da Bahia, equivalendo a 6,1% da área combinada dos dois estados 

(IBGE, 1995). 

A bacia hidrográfica do Córrego Riacho da Porta possui uma área de drenagem de 

aproximadamente 29 km², com um perímetro de 30 km, está inserida no município de Diamantina-

MG, caracterizada na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica do Córrego da Porta, Diamantina/MG.  

Fonte:Próprio autor. 

 

2.2 Caracterização Morfometrica  

 

As medidas morfométricas de comprimento da bacia adotadas são:Ltv= Comprimento do 

talvegue; Lrp = Comprimento do rio principal; Lnd = Distância da nascente do rio principal até o 

divisor de águas; Dv = Distância vetorial do rio principal; Lax = Comprimento axial da bacia;Lt = 

Comprimento total de canais; e Lcanal = Comprimento dos canais afluentes ao rio principal, 

conforme sugerido e descrito por Villela e Mattos, (1975) e adaptado por Fernandes (2018). 



   

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358)                                                                                           4 

 

O Índice de compacidade foi calculado utilizando a equação 1 proposta por Garcez e Alvarez 

(1988), em que utiliza o conceito de bacia circular ideal para o índice de compacidade (KC) igual a 

um. 

              𝐾𝑐 = 0.28  
𝑃

 𝐴
                                                                                                         (1) 

Onde:Kc: Coeficiente de compacidade; A: Área da bacia;P: Perímetro da bacia 

 

 

Ultilizou-se para o cálculo do fator de forma a equação proposta por Villela e Mattos, (1975) 

representada a seguir na equação 2. 

             𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿²
                                                                                                                             (2) 

 

Onde: Kf= Fator de forma; A= Área; L= Comprimento da bacia 

 

Para efetuação do cálculo da densidade de drenagem foi adotada a metodologia descrita por 

Vilela e Mattos (1975), representada pela equação 3. 

                      𝐷𝑑 =  
𝐿

𝐴
                                                                                                           (3) 

Onde: Dd: Densidade de drenagem, L: Comprimento total do curso hídrico, A: Área. 

 

Para análise desta bacia, foi realizada a classificação, utilizando o método proposto por Villela 

e Mattos (1975), que sugerem a classificação da seguinte forma:As classes de primeira ordem são 

correntes formadoras, ou seja, os pequenos canais que não tem contribuintes; quando dois canais de 

primeira ordem se encontrão a formação de um segmento de segunda ordem; a união de dois cursos 

hídrico de segunda ordem da origem a formação de um rio de terceira ordem e assim, 

consecutivamente; foi ultilizado o programa QGIS 2.18 para a confecção das imagens com base na 

coleta de cordenadas e demais informações ultilizadas para a distição das diferentes classes, foi 

levado em consideração para a procedencia dos dados apenas os cursos hidricos perenes. 

A vazão do curso hídrico foi calculada em diferentes pontos levando em consideração dois 

períodos, final da estiagem e início da chuva. Os locais de medição foram selecionados 

considerando o encontro dos contribuintes da calha principal exceto os P1, P5 e P7 (Figura 2). 
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Figura 2: Pontos amostrados para cálculo de vazão no Córrego da Porta, Diamantina/MG. 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.3 Uso e ocupação do solo  

 

Com propósito de saber a maneira como os diferentes usos se desenvolveram na bacia no 

período de 2006 a 2018, fez-se dois mapas temáticos de uso e ocupação do solo, utilizando imagens 

dos satélites CBERS. A classificação das imagens para a geração dos mapas temáticos foram 

realizadas no software QGIS 2.18.7 de 2018. O sistema de projeção adotados foram o UTM 

(Universal Transversa Mercator) e o Datum WGS 84, todas as informações foram baseadas nas 

características locais da área de estudo, o algoritmo utilizado foi a ferramenta Semi-Automatic 

Classification Plugin (SCP).  

Além disso, houve visitas in loco no período de setembro 2018, com enfoque na demarcação 

das áreas de conflito e nas características predominantes de utilização do solo, sendo as seguintes 

classes: Campo Natural (cerrado) , Pastagens, Solo Exposto, Moradias, Agricultura e Recursos 

Hídricos, onde se estimulou o ambiente SIG por meio da Regionofinterest  (ROI) e Macroclasslist a 

identificação de porções exemplo, para posterior classificação completa automática, seguida de 

retificação manual de erros. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização Morfométrica  

 

Foram aplicados apenas alguns parâmetros da caracterização morfométrica, para avaliar os 

possíveis riscos de grandes enchentes, uma vez que há duas pontes sobre o Córrego Riacho Da 

Porta que estão diretamente ligadas ao deslocamento dos moradores locais.  

A ilustração das medidas de comprimento dentro da uma bacia hidrográfica, promovidas pela 

aplicação do método descrito por Villela e Mattos, (1975) e posteriormente foram utilizadas em 

cálculos para obtenção dos valores de KC e KF (Figura 3).  

 
Figura 3: Medidas de comprimento em uma bacia do Córrego da Porta, Diamantina/MG. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para o Índice de Compacidade, empregou-se a equação proposta por Garcez e Alvarez (1988), 

onde foi encontrado o valor de Kc igual a 1,48. Assim, com Kc ≠ de 1, conclui-seque essa bacia não 

apresenta a forma próxima de um círculo perfeito, então ela está menos propensa a enchentes na sua 

maior vazão de pico. 

Após a aplicação da metodologia de Villela e Mattos (1975), obteve-se o resultado de Kf 

igual a 0.413, logo o fator de forma relaciona a forma da bacia com a forma de um retângulo, 

portanto a bacia com fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes do que outra de mesmo 

tamanho. 

Posteriormente aplicou-se a equação descrita por Villela e Mattos (1975), e aferiu-se o valor 

para Dd igual 2.15 km/km² (levando em consideração que o valor para a Dd de uma bacia 
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excepcionalmente bem drenada é de 3.5 Km/Km²), conclui se que a área de estudo é bem drenada, o 

que diminui o risco de inundação nas horas de precipitações elevadas. 

Em todos os cálculos morfométricos efetuados pode-se perceber que a bacia hidrográfica não 

é suscetível a grandes enchentes, apresentando poucas áreas de inundação sendo que estas não 

atingem as famílias, pois as casas estão localizadas em cotas mais altas do que as de áreas de 

inundação, isso quando se considera apenas o Riacho da Porta, no entanto entre o período de 2006 a 

2008 houve um índice de chuvas na região, onde o rio Jequitinhonha provocou o represamento do 

córrego e as áreas inferiores da bacia hidrográfica foram totalmente alagadas em razão da 

inundação, mesmo com o ocorrido os moradores não foram afetados em relação ao seu acesso. 

A bacia hidrográfica possui 6 cursos de 1° ordem, 3 de 2° e 1 de 3° ordem onde são 

mostrados os contribuinte do rio principal e por grau de ramificações podemos identificar o 

tamanho do curso hídrico, logo temos que o curso principal possui uma contribuição razoável 

evidenciando respectivamente o apresentado na Figura 4. 

 
Figura 4: Esquema de Ordens de rede de drenagemna bacia hidrográfica do Córrego da Porta, Diamantina/MG. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

3.2 Uso e ocupação do solo  

 

As características principais da bacia hidrográfica no que diz respeito ao uso e ocupação do 

solo estão descritas nas Figuras 6 e 7, onde são relados os principais tipos de coberturas do solo 

encontrados na bacia córrego Riacho da Porta e posteriormente na Tabela 4.  
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Pode ser notada a predominância dos campos naturais em ambas as análises (2018, 2006), 

ocupando 93,79% e 95,82% da área de estudo, com uma grande diversidade de espécies tanto da 

fauna quanto da flora, o bioma é um marco e se caracteriza na região pela vegetação sinuosa e por 

uma grande quantidade de espécies com cores diferenciadas e chamativas que atribui um grande 

valor cênico ao local. 

Considerando a área da bacia hidrográfica, as pastagens no ano de 2018 ocupam uma pequena 

porção de 2,8%, onde essas áreas se encontram aglomeradas próximas a foz do corpo hídrico, 

grande parte das áreas de pastagem interferem diretamente na APP (área de preservação 

permanente) do córrego, prejudicando de diversas formas o local. 

 
Figura 6: Mapa de uso e ocupação do solona Bacia Hidrográfica do Córrego da Porta, Diamantina/MG referente ao ano 

de 2018. Fonte: Próprio autor. 

 

 
Figura 7: Mapa de uso e ocupação do solona Bacia Hidrográfica do Córrego da Porta, Diamantina/MGreferente ao ano 

de 2006. Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 4: Resultados comparativos do uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego da Porta, 

Diamantina/MGreferentes aos anos de 2006 e 2018. 
Uso e ocupação do solo (2018) Uso e ocupação do solo (2006) 

Classes Área (km²) Área (%) Classes Área (km²) Área (%) 

Agricultura 0,021 0,07 Agricultura 0,05  0.17 

Moradias 0,011 0,04 Moradias 0,014 0,05 

Pastagem  0,8 2,8 Pastagem  0,24 0,83 

Recursos 

Hídricos 

0,58 2 Recursos 

Hídricos 

0,6 2,07 

Campos 

naturais 

27,218 93,79 Campos 

naturais 

27,786 95,82 

Solo Exposto 0,31 1,1 Solo Exposto 0,25 0,86 

BR-451 0,06 0,2 BR_451 0,06 0,2 

Total: 29 km² 100% Total: 29 km² 100 % 

Fonte: Próprio autor. 

Ainda, foi observado que parte da mesma há um fluxo contínuo de bovinos e equinos, 

acarretando a compactação do solo diminuindo assim a capacidade de infiltração no solo e 

aumentando o escoamento superficial, o que influencia o carreamento de partículas para o corpo 

hídrico, diferenciando-se do ano de 2006, onde o percentual era de 0,83%, evidenciando assim um 

aumento de 19,97% entre os períodos.   

A uma pequena proporção de solo exposto na área de estudo totalizada em 1,1%, onde grande 

parte é originada por causas naturais, e a uma pequena porção localizada na parte inferior direita do 

mapa, foi causada pela retirada de solo para a efetuação de obras na pavimentação da rodovia BR 

451, que se encontra bem próxima da área da bacia. Tal acontecimento ocorreu acerca de 20 anos e 

desde então o local não foi capaz de se recuperar, respectivamente no ano de 2006 as áreas de solo 

expostos tinham um percentual 0,86%, sendo que algumas passaram por um processo natural de 

recuperação e outras, no entanto, sofreram alterações acarretando em um aumento de suas áreas. 

O recurso hídrico no ano de 2006 ocupava cerca de 2,07% da área da bacia hidrográfica, 

posteriormente notou-se um decréscimo da ocupação, justificado pelas alterações no uso do solo. 

Em uma comparação entre os períodos nota-se que, as áreas de moradias permaneceram constantes 

porém estenderam a parcela em que viviam em 0,01%, alterando de maneira generalizada as 

práticas de plantio (agricultura) para a criação de bovinos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados nos levantamentos feitos na bacia hidrográfica do córrego 

Riacho da Porta, nota-se que as mudanças acarretadas pela presença das intervenções antrópicas 

estão diretamente relacionadas ao desgaste na qualidade dos bens ambientais. 
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A expansão das áreas de pastagens, no período de análise, tornaram visíveis os danos sobre o 

recurso hídrico tendo em vista que muitas destas parcelas estão ocupando partes consideráveis das 

áreas de preservação permanentes, uma vez que as modificações ocasionadas trazem danos 

evidentes para a qualidade e quantidade das águas, além de tornar estas áreas mais suscetíveis às 

fragilidades ambientais. Nesse caso, novas estratégias de manejo do solo são necessárias para 

diminuir as intervenções diretas ao longo do córrego, tornando assim tais mudanças relevantes para 

a conservação e manutenção da qualidade ambiental na região evitando uma maior propagação dos 

danos a região. O mau uso das áreas de intervenção, devem ser correlacionado com a falta de 

conhecimento sobre o manejo sustentável da bovinocultura no período de estudo. 
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