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RESUMO - Compreender as relações entre o uso e cobertura da terra e a preservação da qualidade da 

água em uma bacia hidrográfica é essencial para assegurar o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 

objetivou-se com este estudo relacionar o uso e cobertura da terra da bacia do rio Paracatu com a 

qualidade das águas superficiais. O total de 32 parâmetros de qualidade da água foram avaliados em 20 

estações de monitoramento para o período entre 2009 e 2019. A análise estatística mostrou a influência 

das atividades agrícolas, da mineração e da falta de saneamento básico na qualidade da água. Os 

resultados mostraram que o uso e cobertura da terra impactam sensivelmente na qualidade da água 

superficial. 
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LAND USE AND LAND COVER CHANGE IN THE PARACATU RIVER BASIN 

AND THEIR IMPLICATIONS FOR WATER QUALITY 
 

ABSTRACT - Encompassing the relationships between land use and land cover and the preservation of 

water quality in a watershed is essential to ensure sustainable development. Hence, the purpose of this 
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study was to relate land use and land cover in the Paracatu river basin with surface water quality. The 

total of 32 water quality parameters were obtained in 20 monitoring stations for the period between 2009 

and 2019. The statistical analysis reported the influence of agricultural activities, mining and the lack of 

sanitation on water quality. The results showed that the land use and land cover changes directly affected 

the surface water quality. 

 

Keywords – Land use and land cover; sustainability; environmental impacts. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O uso e cobertura da terra e os recursos hídricos estão amplamente interligados, uma vez que o 

estresse hídrico é influenciado pelo tipo e pela intensidade do uso e cobertura do solo em uma 

determinada área. As variações na qualidade e quantidade das águas superficiais são altamente 

relacionadas às ações antrópicas inadequadas e aos processos de degradação da cobertura vegetal. Além 

disso, os corpos d’água refletem os usos do solo, especialmente quando há redução da qualidade dos 

recursos hídricos, os quais são muitas vezes devidos ao crescimento populacional, desmatamento, 

expansão da agricultura, utilização de defensivos agrícolas, gerando assim conflitos pelo uso da água 

(GYAWALI et al. 2013; MENEZES et al. 2014). 

 A bacia do rio Paracatu possui área de drenagem de, aproximadamente, 45.600 km² e se destaca 

pela intensa atividade agrícola e agricultura irrigada. Conflitos entre os usuários de água são frequentes 

em virtude do crescimento da irrigação na bacia, aliado à baixa eficiência dos sistemas utilizados e ao 

excesso dos limites outorgados de água (SILVA, 2019).  

 De uma forma geral, ações que alteram repentinamente o uso e cobertura do solo (o aumento das 

áreas irrigadas e substituição de florestas nativas por pastagem) propiciam consequências diretas no ciclo 

hidrológico, uma vez que afetam a qualidade da água na bacia hidrográfica (MOURI et al. 2011).  

 Em virtude da escassez hídrica em certos locais e do alto custo relativo ao tratamento de água, é 

necessário identificar os poluentes e fontes de contaminação, a fim de preservar a qualidade e quantidade 

das fontes superficiais e subterrâneas de água (MERTEN; MINELLA, 2002). Neste sentido, objetiva-se 

neste estudo relacionar o impacto do uso e cobertura da terra na qualidade das águas superficiais da bacia 

do rio Paracatu para o período entre 2009 e 2019. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 O presente trabalho foi realizado em uma porção da bacia do Paracatu (Figura 1), abrangendo o 

Alto e Médio curso do rio, com uma área de drenagem de aproximadamente 20.745 km², ou seja, 45,5% 
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da bacia do Paracatu. As sub-bacias que integram a área em estudo são:  rio da Prata, rio Escuro, rio 

Verde, ribeirão Entre-Ribeiros, ribeirão Escurinho e um trecho do rio Preto. 

  

 

Figura 1 – Localização espacial da área de estudo. 

 

 Existem estações automáticas na bacia que registram certos parâmetros químicos e físicos 

relacionados com a qualidade da água. As amostras foram coletadas trimestralmente nos meses de 

março, junho, setembro e dezembro. Estes dados foram obtidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM). 

 

Uso e cobertura da terra 

 A avaliação do uso da cobertura da terra da bacia foi realizada por meio do MapBiomas (2021), 

para os anos de 2009 e 2019 por meio das coleções 4.1 e 5.0, respectivamente. As classificações 

elaboradas pelo MapBiomas utilizam árvores de decisão automáticas baseadas no algoritmo Random 

Forest. As coleções de imagens de satélites utilizadas foram do LANDSAT 5, 7 e 8 com resolução 

espacial de 30 metros.  

 

Análise dos dados  

 Os parâmetros de qualidade da água foram avaliados por meio da Análise de Componentes 

Principais (ACP) e da Análise Cluster (AC). Os dados foram padronizados em escala Z (média zero e 

desvio padrão 1) e posteriormente foi utilizado o teste de esfericidade de Bartlett considerando o p-valor 



                                                            

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

< 0,05 (FRAGA, 2019). Na sequência, aplicou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para verificar 

a adequação dos dados. Ambos os testes são pré-requisitos para a ACP. A AC foi aplicada às estações 

de monitoramento para verificar se existiam semelhanças entre as estações, de modo a dar maior 

relevância aos dados que realmente causam variação na qualidade de água. Todas as análises foram 

realizadas no software R. 

 Utilizou-se os dados anuais de vinte estações de monitoramento contidas dentro da bacia para os 

anos de 2009 e 2019 considerando os seguintes parâmetros: alcalinidade, alumínio dissolvido, arsênio, 

bário, cálcio, cloreto, clorofila, Escherichia coli,  coliformes totais, condutividade elétrica, cor 

verdadeira, DBO, DQO, dureza total, feoftina, ferro dissolvido, fósforo total, magnésio, manganês, 

níquel, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico, oxigênio dissolvido, pH, potássio 

dissolvido, sólidos totais, sulfato total, temperatura da água, turbidez e zinco.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Figura 2 é apresentado o uso e cobertura da terra da bacia do Paracatu para o período entre 

2009 e 2019. Em virtude da cobertura que representa as áreas das bacias em estudo, foram definidas 

doze classes: formação florestal, formação savânica (ou cerrado), floresta plantada, pastagem, cana-de-

açúcar, soja, lavouras temporárias, lavoura perene, mineração, infraestrutura urbana, solo exposto e 

água. A Tabela 1 mostra o percentual de áreas da bacia referentes a cada classe de uso e ocupação da 

terra para os anos de 2009 e 2019.  

 No ano de 2009 a maior predominância era de pastagem (45,15%), formação savânica (33,63%) 

e formação florestal (10,83%), com poucas áreas ocupadas por floresta plantada e agricultura. A 

agricultura ocupava nesta época cerca de 1.334,88 km², ou seja, 6,45% da área de estudo. Já no ano de 

2019 notam-se significativas mudanças no uso e cobertura da terra, principalmente devido ao 

crescimento da agricultura.  

 Entre 2009 e 2019, os maiores incrementos ocorreram nas classes de soja (3,92%), lavouras 

temporárias (1,78%), floresta plantada (1,67%) e cana-de-açúcar (1,46%). Em contrapartida, as maiores 

reduções ocorreram nas classes de pastagem (-5,87%) e cerrado (-3,86). A redução destas classes está 

associada à expansão das áreas de cana-de-açúcar, soja, lavouras perenes, lavouras temporárias e floresta 

plantada.  

 A Tabela 2 apresenta a ACP dos anos de 2009 e 2019, exibindo os quatro primeiros CPs (CP1, 

CP2, CP3 e CP4) de cada ano por explicarem a maior parte da variação total dos dados. Em negrito, 

estão indicadas as maiores correlações entre o parâmetro e a componente principal, ou seja, para qual 

CP o parâmetro mais contribui. 
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Figura 2 – Uso e cobertura da terra da área de estudo para os anos de 2009 e 2019. 

 

Tabela 1 – Percentual das áreas da bacia ocupadas pelas categorias de uso e cobertura da terra 
Classes de uso do solo 2009 2019 

 (Km²) (%) (Km²) (%) 

Formação Florestal 2.244,78 10,83 2.363,09 11,39 

Formação Savanica 6.969,23 33,63 6.175,77 29,77 

Floresta Plantada 699,25 3,37 1.045,77 5,04 

Pastagem 9.356,78 45,15 8.148,62 39,28 

Cana-de-açúcar 5,28 0,03 309,87 1,49 

Soja 692,49 3,34 1.507,06 7,26 

Lavouras temporárias 616,84 2,98 988,44 4,76 

Lavoura perene 20,27 0,10 51,66 0,25 

Mineração 21,85 0,11 18,09 0,09 

Solo exposto 

 

15,04 0,07 30,20 0,15 

Água 74,53 0,36 66,82 0,32 

Infraestrutura urbana 28,65 0,14 39,58 0,19 

Total 20.745 100 20.745 100 

 

 No ano de 2009 as quatros CPs explicaram 48% dos dados, sendo as duas primeiras responsáveis 

por cerca de 29% da variação total. A CP1 explica 18% da variância, apresentando contribuição positiva 

para os parâmetros de cor verdadeira, manganês total, sólidos totais e turbidez. A alcalinidade total, 

cloreto e nitrato são as principais variáveis da CP2 (11%).  A CP3 explica 10% da variância total e os 

elementos CE (Condutividade Elétrica) e pH melhor contribuem para essa componente. Na CP4 (9%) 

os maiores pesos estão relacionados à E. coli e aos coliformes totais. 
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Tabela 2 – ACP para o período entre 2009 e 2019. 
Parâmetros 2009 2019 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP1 CP2 CP3 CP4 

Alcalinidade total 0.03 0.78 0.27 -0.06 -0.05 0.89 0.06 0.13 

Alumínio dissolvido -0.25 -0.07 0.01 -0.09 0.47 0.21 0.04 0.02 

Arsênio total -0.30 0.24 0.05 -0.10 -0.07 0.12 0.92 0.20 

Bário total 0.39 -0.10 0.27 -0.15 0.86 0.13 -0.02 0.06 

Cálcio total 0.02 0.53 0.10 -0.24 -0.05 0.91 0.16 0.00 

Cloreto total -0.03 0.87 0.08 0.16 -0.13 0.36 0.31 0.42 

Clorofila a -0.01 0.07 -0.04 -0.01 0.17 0.03 0.08 0.83 

Escherichia coli 0.35 0.00 -0.04 0.85 0.32 -0.27 -0.15 0.50 

Coliformes totais 0.17 0.01 0.09 0.79 -0.12 0.85 0.38 0.08 

CE -0.06 0.18 0.90 -0.09 0.31 -0.24 0.01 -0.01 

Cor verdadeira 0.92 -0.09 -0.19 0.12 0.08 0.21 0.57 0.21 

DBO -0.07 0.05 0.24 -0.01 0.86 -0.19 0.06 0.01 

DQO 0.64 0.09 -0.08 0.37 -0.04 0.93 0.16 -0.04 

Dureza total -0.07 0.39 0.54 -0.13 0.34 -0.10 -0.08 0.11 

Feoftina a 0.19 0.02 -0.08 0.56 0.76 -0.16 0.01 0.43 

Ferro dissolvido -0.08 0.07 -0.17 -0.07 -0.11 -0.11 -0.12 -0.08 

Fósforo total 0.54 0.04 -0.08 0.67 0.27 0.00 0.74 0.23 

Magnésio total -0.13 0.69 -0.16 -0.11 -0.02 0.91 0.16 -0.07 

Manganês total 0.95 -0.04 -0.08 0.17 0.92 -0.15 -0.03 0.19 

Níquel total 0.15 -0.12 0.09 0.30 0.88 -0.07 0.02 0.08 

Nitrato -0.04 0.91 0.13 0.08 -0.03 0.15 0.96 -0.12 

Nitrito -0.07 0.34 -0.05 0.23 -0.03 0.09 0.97 -0.05 

Nitrogênio amoniacal -0.09 0.05 -0.13 0.12 -0.05 0.11 0.56 0.00 

Nitrogênio orgânico 0.42 -0.08 -0.01 0.08 0.34 -0.01 0.10 0.74 

Oxigênio dissolvido -0.41 -0.03 -0.27 0.00 -0.11 -0.32 -0.39 -0.10 

pH -0.11 0.11 0.85 -0.10 -0.12 0.77 -0.07 -0.20 

Potássio dissolvido 0.06 0.02 0.69 0.12 -0.01 0.32 0.73 -0.06 

Sólidos totais 0.91 0.00 0.24 0.23 0.96 0.06 0.05 0.08 

Sulfato total -0.15 0.05 0.41 0.29 -0.05 0.38 -0.01 0.01 

Temperatura da água -0.38 -0.07 0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.12 0.12 

Turbidez 0.95 -0.06 -0.13 0.10 0.95 -0.09 -0.03 0.02 

Zinco total 0.63 0.03 0.44 0.26 0.68 -0.02 -0.03 0.40 

Autovalores 5.68 3.40 3.22 2.86 6.80 5.52 4.98 2.34 

Variância 0.18 0.11 0.10 0.09 0.21 0.17 0.16 0.07 

Variância acumulada 0.18 0.28 0.38 0.47 0.21 0.39 0.54 0.61 

 

 Para o ano de 2019 as junções das quatros CPs explicaram 61% dos dados, sendo que os dois 

primeiros CPs representaram cerca de 38% da variação total. O bário, manganês, níquel, DBO, feoftina, 

sólidos totais e turbidez são elementos presentes na CP1 (21%). Na segunda CP (17%) as maiores 

significâncias foram da alcalinidade total, coliformes totais, DQO, magnésio total e pH. A CP3 explica 

16% da variância total e o elemento arsênio total, juntamente com o nitrato e nitrito, melhor contribuem 

para essa componente. Já a clorofila a é o único parâmetro na CP4, explicando 7% da variação dos dados. 
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 Os parâmetros de cor verdadeira e manganês estão altamente correlacionados, uma vez que a 

presença do metal manganês nos corpos hídricos desenvolve uma coloração escura na água, que pode 

ocorrer devido a extração de minério na área. Além desses parâmetros, o arsênio total está relacionado 

com a atividade mineradora próximas às estações de monitoramento. 

 A presença de nitrito e nitrato em concentrações elevadas nos corpos hídricos está relacionada 

ao resultado de atividades antrópicas relacionadas a aplicação de agroquímicos, fertilizantes orgânicos 

e inorgânicos (BARBOSA et al. 2005; NILSON; RENOFALT, 2008).  Cabe ressaltar que a agricultura 

e a pecuária são as principais atividades econômicas da bacia do Paracatu, corroborando com a análise 

da ACP. Acrescido a isso, o aumento das áreas agricultáveis na região pode ser observado pela crescente 

quantidade de pivôs centrais ao longo dos anos, propiciando maior demanda por água e insumos 

agrícolas. Este fato evidencia a necessidade de implementação de práticas de controle de erosão para 

evitar a efluência da poluição difusa no rio. 

 Segundo Esteves (1998), a turbidez na água é propiciada pela matéria orgânica e inorgânica em 

suspensão. Para Barbosa (2015), os parâmetros como coliformes totais, Escherichia coli, sólidos 

suspensos e cloreto total se mostram indicadores de efluentes e de sistemas de saneamento in situ. 

 Com base nos dados da Tabela 3, as Figuras 3 e 4 apresentam os dendogramas referentes aos 

anos de 2009 e 2019. O agrupamento das estações de monitoramento semelhantes foi realizado em sete 

grupos. No ano de 2009, quatro grupos foram formados por uma única estação cada, ficando afastados 

no dendrograma, mostrando uma distinção entres eles e os demais grupos. Estes grupos (1, 4, 6 e 7) 

estão associados as estações PTE035, PTE003, PT005 e PTE023. Os grupos 2 e 5 formaram 

agrupamentos maiores, na qual o grupo 2 refere-se às estações SFH10, PTE001, PTE009, PTE015, 

PTE011, PTE013 e o grupo 5 relaciona as estações PTE005, PTE031, PTE026 e PTE029. Já o grupo 3 

foi constituído pelas estações PTE033, PT009 e SFH11.  

 

Figura 3 – Dendograma da AC para as coletas trimestrais do ano de 2009.  
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Figura 4 – Dendograma da AC para as coletas trimestrais do ano de 2019. 

 

 

 No ano de 2019, o grupo 1 foi agrupado com as estações PTE031, PTE025 e PTE029. O grupo 

2 foi formado pelas estações PTE023, PT009, PT001, PT003, SFH11, PTE033 e PTE035. As estações 

PTE013, PTE015, PTE009, SFH10, PTE011 e PTE001 pertencem ao grupo 4. Os grupos 3, 5, 6 e 7 

foram representados pelas estações PTE007, PTE005, PT005 e PTE003, respectivamente.  

 A Figura 5 apresenta as estações de monitoramento coloridas em função dos grupos obtidos pela 

AC com o intuito de facilitar os resultados apresentados pelos dendogramas. 

 

Figura 5 - Localização das estações de monitoramento representadas conforme o resultado da AC. 
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 Observa-se que no ano de 2009 as estações PTE035 e PTE023 estavam agrupadas isoladamente 

nos grupos 1 e 7, apresentando distinções entre si. Em 2019 essas estações se associaram às estações do 

grupo 2, sofrendo forte influência da pastagem, o que não era tão perceptível em 2009. A estação PTE007 

estava agrupada no grupo 2 no ano de 2009 e em 2019 apresentou-se isolada no grupo 3, permanecendo 

localizada em áreas de pastagem em ambos períodos. Cabe ressaltar que as estações do grupo 2 (SFH10, 

PTE001, PTE009, PTE015, PTE011, PTE013, PTE007, PT001 e PT003) sofriam interferências pela 

pastagem no ano de 2009; entretanto, em 2019 essas estações passaram a ser influenciadas pela cultura 

da soja, exceto a estação PTE007.  

 A estação PTE005 pertencia ao grupo 5 (PTE031, PTE025, PTE029) em 2009, localizada perto 

de áreas com formações florestais e savânicas. Já em 2019 essa estação passou a se encontrar em áreas 

de pastagem. As demais estações do grupo 5, PTE031, PTE025 e PTE029, formaram o grupo 1 em 

virtude das semelhanças entre elas e por estarem localizadas em áreas de soja e cana-de-açúcar.  

 

CONCLUSÃO 

 

 As descobertas particulares na bacia hidrográfica do Paracatu mostram a relevância de abordar 

o impacto da qualidade da água impulsionado pelo uso e cobertura da terra e, portanto, deve ser 

considerado no processo de planejamento de forma a prevenir o déficit de água, principalmente nos 

pontos de captação de água potável.  

 A combinação de duas ferramentas multivariadas foi útil neste estudo. A AC produziu grupos de 

estações baseados em semelhanças, localizados geograficamente próximos, o que demonstra que o uso 

e cobertura da terra está relacionado com a qualidade da água. A ACP permitiu identificar as variáveis, 

produzindo um novo conjunto de variáveis (CPs), confirmando sua validade como método de 

monitoramento de mudanças nas águas e os principais impulsionadores associados a eles. 
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