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RESUMO - A rede hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande tem importância expressiva para a 

capital do Estado do Tocantins, Palmas. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a presença 

de metais em água superficiais e a descarga sólida em três microbacias pertencentes a essa rede 

hidrográfica. A análise utilizada para a quantificação de metais foi a ICP-OES e a metodologia 

empregada para descarga sólida foi o cálculo simplificado de Colby. Para que a interferência dos 

usos do solo tanto na produção de sedimentos quanto na concentração de metais fosse avaliada 

foram escolhidas três microbacias de usos do solo diferente, uma agropastoril (Mutum), outra 

preservada (Serrote) contrastando com a última, caracterizada por estar em uma área urbanizada 

(Machado). Amostras foram coletadas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2008. Os 

valores de metais foram correlacionados aos da Legislação Brasileira para classificação e 

enquadramento de corpos d’água (Resolução CONAMA 357/2005) em relação à classe 2, 

mostrando assim que as microbacias apresentaram valores em desacordo com a referida resolução, 

Fe,  Al e a Ag. A maior produção de sedimento foi registrada no córrego Machado, seguida do 

córrego Mutum e por último o córrego Serrote, possivelmente influenciada pelos usos da terra nas 

três microbacias. 

ABTRACT - The hydrographic network of the Taquaruçu Grande River has significant importance 

to Palmas, the state capital of Tocantins. This study aimed to evaluate the presence of metals in 

surface water and sediment discharge in three basins belonging to that river system. The the 

detection and quantification of metals was done by ICP-OES and the methodology used for land use 

in the variables, the production of sediment and concentration of metals were evaluated in three 

watersheds presenting,different land uses, one agropastoral (Mutum), another with high degree of 

preservation (Serrote) contrasting with the last in an urbanized area (Machado).  Samples were 

collected in January, April, July and October of 2008, and these in the months.  The concentrations 

of metal values were correlated with Brazilian standards for water bodies (CONAMA Resolution 

357/2005) and considered as Class 2 Rivers, and presented values for Fe, Al, Mn e Ag above the 

accepted concentrations. The highest sediment yield was recorded in the Machado creek, followed 

by the Mutum creek and finally the stream Serrote creek, possibly due the different land uses in the 

microbasins of these water bodies.  

Palavras-chaves: Metais, Descarga sólida, Colby. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo hidrossedimentológico de uma bacia hidrográfica mostra-se como uma ferramenta 

importante tanto para o desenvolvimento de estudos ambientais como para a análise de viabilidade 

de diversas atividades econômicas. Os sedimentos presentes no curso d’água são partículas sólidas 

originadas da erosão dos solos e das rochas da bacia contribuinte ou do próprio leito do rio (LIMA 

et al., 2004). 

Os sedimentos são responsáveis pela manutenção do equilíbrio dos fluxos sólido e líquido 

entre os continentes e oceanos, constituem fator primordial para a dinâmica dos cursos d’água, 

transportam nutrientes que servem de alimento para peixes ou contribuem para eutrofização de 

reservatórios. Assim, apesar dos prejuízos econômicos, os sedimentos configuram importante 

componente do meio ambiente. Então, dependendo da interferência ou da modificação do fluxo de 

sólidos de um rio, os impactos ambientais podem ser irreversíveis (LIMA et al.,2004).Os processos 

de produção de sedimentos em bacias hidrógraficas vêm sendo estudados ao longo do tempo e 

atualmente são bem conhecidos os processos e formas de erosão que atuam nas vertentes (SANTOS 

et al., 2001). 

Uma das grandes preocupações ecológicas atuais refere-se ao impacto ambiental causado pela 

liberação antrópica de metais “tóxicos” nos diversos ambientes naturais e, de maior importância, 

naqueles de maior interação com populações humanas. Tanto águas, materiais particulados, 

sedimentos como organismos aquáticos têm sido utilizados nesta avaliação (JESUS et al., 2004). 

Muitos metais, como Mg, Fe, Zn, Cu, Co, Mo e B são essenciais à vida na Terra. Geralmente, 

as concentrações naturais estão na faixa de parte por milhão (ppm) ou parte por bilhão (ppb) e a 

natureza se encarrega de oferecer as quantidades necessárias para a manutenção saudável do ciclo 

vital. Outros metais não exercem nenhuma função conhecida no ciclo biológico. As concentrações 

naturais estão na faixa de ppm ou ppb. Em ambos os casos, a presença de concentrações crescentes 

de metais acima das naturais passam do meramente tolerável ao tóxico (LEMES, 2001). 

Desta forma este trabalho se justifica, pois a análise das concentrações de metais e elementos 

traço obtida nas águas da Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, quando comparadas com os 

critérios de qualidade de águas fluviais estabelecidos pela legislação brasileira, poderão fornecer 

dados descritivos, qualitativos e quantitativos; úteis para checar se a qualidade da água é aceitável 

para o uso ao qual ela se destina. Torna-se importante, uma vez que esta sub-bacia concentra a 

captação de cerca de 53% da água distribuída para abastecimento da capital do estado do Tocantins, 

Palmas. Ainda, é um dos principais contribuintes do reservatório da Usina Hidroelétrica Luís 

Eduardo Magalhães, sendo assim o estudo da produção de sedimentos pode contribuir para a 

avaliação da vida útil do reservatório. 
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Na Sub-bacia do ribeirão Taquaruçu Grande foram selecionados três microbacias com usos da 

terra diferenciados, sendo uma com características de atividades agropastoris; uma microbacia com 

características urbanas e uma terceira com características naturais de conservação. Neste contexto, o 

presente estudo é uma forma de diagnosticar a contribuição de cada microbacia, pois o 

conhecimento da produção de sedimentos nessa rede permite avaliar as consequências da 

intervenção humana na sub-bacia. Podendo assim auxiliar a elaboração de medidas que visem o 

melhor uso dos recursos hídricos disponíveis, assim como a sua conservação, sem os efeitos 

negativos decorrentes da produção, transporte e deposição de sedimentos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Localização e caracterização das áreas 

Este trabalho foi conduzido na Sub-bacia do ribeirão Taquaruçu Grande (Figura 1), que está 

localizada na parte centro sul do município de Palmas, estado do Tocantins entre os paralelos 10º 

10’ 10’’ e 10º 25’ 18’’ de Latitude Sul e os meridianos 48º 03’ 57’’ e 48º 23’ 03’’ de Longitude 

Oeste de Greenwich. Possui uma área total de 46.307,31 ha, o que representa 19,1% da área do 

município de Palmas sendo que 73,67% estão inseridos na Área Proteção Ambientais - APA Serra 

do Lajeado (UNITINS, 1999). O ribeirão Taquaruçu Grande, apresenta nascentes na Serra do 

Lajeado, onde se localizam inúmeras cascatas e balneários de interesse para o ecoturismo, 

desaguando no reservatório da UHE Luis Eduardo Magalhães, junto às áreas urbanas de 

Palmas/Taquaralto. A localização das microbacias selecionadas para o estudo é apresentada na 

Figura 2. 

 

Figura 1. Localização Geográfica da Sub - Bacia Taquaruçu Grande 

Fonte: Barros, 2007 
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Microbacia do Córrego Mutum 

A microbacia do córrego Mutum possui uma área de 1.848,10 ha, Representando 3,89% da 

Sub-Bacia do Taquaruçu Grande (BONATTO, 2008). A escolha dessa microbacia é devido a 

ocupação agropastoril e por ser um dos principais afluentes do ribeirão Taquaruçu Grande. 

Microbacia do Córrego Serrote 

Segundo Bonatto (2008), a microbacia do córrego Serrote possui uma área de 1.244,05 ha, 

representando 2,62% da sub-bacia do Taquaruçu Grande. Sua escolha efetivou-se em virtude desta 

ser uma das poucas microbacias com sua cobertura vegetal preservada e por apresentar facilidade de 

acesso, além de possuir características morfométricas semelhantes às demais. 

Microbacia do Córrego Machado 

A microbacia do córrego Machado possui uma área de 1.421,35 ha, representando 2,99% da 

sub-bacia do Taquaruçu Grande (BONATTO, 2008). Foi escolhida para ser monitorada em virtude 

da sua ocupação urbana intensa e ser efluente direta ao reservatório da UHE - Luis Eduardo 

Magalhães. 

 

Figura 2. Carta imagem da área de estudo, imagem CBERS, Sensor CDD, 

Resolução 20 metros, composição: R, G, B. 

Fonte: INPE (2007) 

Amostragem 

Foram realizadas coletas de amostras de águas subsuperficiais na foz das três microbacias. As 

coletas foram realizadas de acordo com CETESB (2005) e Standard Methods for the Examination 
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of Walter and Wastewater (APHA, 2005), sendo que todas foram iniciadas no período da manhã. 

As amostras de água foram coletadas através de garrafa de Van Dorn e posteriormente 

acondicionadas em frascos de polietileno (5L de capacidade) previamente lavados com água 

deionizada e água do local, a amostragem compreendeu a coleta de água bruta a aproximadamente 

10 cm. As amostras foram identificadas e mantidas em caixa de isopor, para o transporte até o 

laboratório onde foram refrigeradas a 4°C até o momento de execução das análises. As medições de 

largura foram efetuadas com o auxílio da trena. A velocidade e a profundidade foram realizadas 

com o auxílio do micromolinete hidrométrico, Marca Global Water, modelo FP-201. As coletas de 

amostras de água bruta para a análise de concentração de metais, assim como análise de sólidos em 

suspensão foram realizadas com periodicidade trimestral, durante o ano de 2008 sendo que estas 

ocorreram nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, totalizando 4 campanhas, representando 3 

amostras por campanha e contabilizando 12 amostras. 

Métodos analíticos 

 Os elementos analisados neste estudo, Al, Ag, Cr, Fe, Mn, e Zn, foram selecionados 

buscando identificar se as amostras atendem a Legislação Federal CONAMA 357/2005, que 

estabelece níveis permissíveis de determinados elementos nos corpos d’água. As análises 

obedeceram aos preceitos do APHA (2005). As amostras foram enviadas ao IPEN-USP, após a 

coleta, em um volume de 250 mL de água bruta acidificada com Ácido Nítrico (HNO3) a 3% para a 

avaliação de metais que foi realizada através da técnica de ICP-OES (Espectrometria de emissão 

com plasma de argônio). As análises para determinação de sólidos suspensos foram realizadas no 

LAMBIO (Laboratório de Microbiologia Ambiental e Hidrobiologia da Fundação Universidade 

Federal do Tocantins), pelo método de calcinação de acordo com Standard Methods for the 

Examination of Walter and Wasterwater (APHA, 2005), essas constituem basicamente na filtragem 

de uma amostra de água e diferenças de massas encontradas de água antes e após períodos em que 

os filtros de microfibra de vidro permaneceram em estufa e mufla. A metodologia utilizada por 

Carvalho (1994), não se mostrou adequada para a realização de sólidos, incluindo as frações 

orgânica e inorgânica, por esse motivo optou-se pela utilização de outra metodologia e no presente 

estudo foi utilizada a metodologia obedecendo aos preceitos de APHA (2005). 

As cápsulas de porcelanas contendo os filtros tipo Pré-filtro AP20 em microfibra de vidro, 

com porosidade de 47 mm de diâmetro foram calcinadas na mufla a 550°C por 20 minutos e 

levados ao dessecador, a pesagem foi efetuada quando os filtros de fibra de vidro atingiram 

temperatura ambiente, sendo esta em balança analítica de precisão com cinco casas decimais. As 

amostras foram homogeneizadas e filtraram-se 250 ml de água bruta nos filtros no conjunto da 

Millipore, as cápsulas com os filtros foram levados à estufa a 105°C por 02 horas e logo depois de 
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retirados, colocados para esfriar no dessecador e foram pesados. Desta forma obtém-se resultados 

de sólidos suspensos totais, incluindo a matéria orgânica e inorgânica. Em seguida submeteu - se a 

ignição em mufla a 550° por 20 minutos, desta maneira obtém-se o resultado da matéria inorgânica 

que são as cinzas, deixou-se as cápsulas com filtro no dessecador para esfriar sendo realizada a 

pesagem final. 

Metodologia de cálculo da descarga sólida 

Os dados exigidos para a aplicação do cálculo de descarga sólida pelo método de Colby 

(1957), apud Paiva (1988) são descarga líquida ou vazão (Q), que foi obtida pelo método da seção 

média, profundidade média (p), velocidade média (V), largura da seção (L), e da concentração de 

sedimento em suspensão medida. Com essas informações e com o auxilio de ábacos a descarga 

sólida total é calculada através seguinte fórmula: 

Qst = Qsm + K5. Qnm = [ton dia
-1

], onde:                                                         (1) 

 

Qst - Descarga sólida total  

Qsm - Descarga sólida em suspensão medida 

K5 - Fator de correção 

Qnm - Descarga sólida não medida 

Tratamento de dados 

Em relação à descarga sólida os cálculos foram efetuados com auxílio de planilhas no 

Microsoft Office Excel 2003, confeccionadas e utilizadas por Bonatto (2008). Com o objetivo de 

verificar a hipótese de que a concentração dos metais poderia estar ligado a matriz mineralógica da 

região, realizou-se a análise de correlação entre os metais no Programa Statistica 7.0. Para 

representar o perfil espacial de cada parâmetro selecionado, nos corpos de água, foram utilizadas 

representações gráficas do tipo Box-plot, também usando o Statistica 7.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente, serão apresentados os resultados referentes à quantificação dos metais nas 

águas das três microbacias, e após, a produção de sedimentos em cada microbacia. As figuras 3 a 7 

apresentaram as concentrações médias dos elementos estudados, e desvio padrão. A Tabela 2 

apresenta a porcentagem de amostras que se apresentam abaixo do limite de quantificação do 

aparelho e a porcentagem das amostras que estão acima do valor máximo permissível pela 

Resolução CONAMA 357/2005. 
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Os teores de ferro nas águas superficiais nos pontos amostrais variaram de 0,194 a 0,75, mg L
-

1
, com concentrações médias de 0,3673 e desvio padrão de 0,1693 (Figura 3). As maiores 

concentrações deste elemento foram registradas nos meses de janeiro e outubro. Em relação à coleta 

de janeiro, todos os valores foram superiores aos máximos permitidos da Resolução CONAMA 

357/2005 (0,3 mg L
-1

) com exceção córrego Mutum (P1), onde a concentração deste metal foi a 

mesma preconizada pela Resolução 357/2005, e em outubro, de 0,378 mg L
-1

. No Córrego Serrote 

(P2), as concentrações foram 0,339 mg L
-1

 e 0,471 mg L
-1

, em janeiro e outubro, respectivamente. 

No Córrego Machado (P3), as concentrações foram de 0,59 mg L
-1

 em janeiro e 0,75 mg L
-1

 em 

outubro. No período de abril e julho apenas o Córrego Machado (P3) apresentou valores superiores 

aos limites propostos pelo CONAMA 357/2005 (0,41 mg L
-1

, em abril). Segundo CETESB (2009) 

os valores elevados de ferro, que é um dos constituintes essenciais do solo está associado aos 

fenômenos de erosão e lixiviação. Souza et al.(2006) afirmam que os solos tropicais são altamente 

intemperizados, e possuem naturalmente alta concentração de ferro principalmente na forma de 

óxidos de ferro (hematita e goethita).  

 

Distribuição Fe Manancial Superf icial- Água Bruta
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Figura 3- Distribuição do elemento ferro em mg L
-1  

nas águas dos córregos Serrote (P1), Mutum (P2) e 

Machado (P3) na Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas, entre janeiro e outubro de 2008. 

 

Os teores de manganês nas águas superficiais variaram de 0,002 a 0,111, mg L
-1

(Figura 4). Os 

maiores valores observados correspondem ao Córrego Machado (P3), durante os meses de janeiro e 

abril. Em janeiro esta estação amostral apresentou 0,111 mg L
-1

 de Mn, valor superior ao 

estabelecido pelo CONAMA (0,10 mg L
-1

). Já em abril, apesar de alto em relação a outras amostras, 

apresentou-se dentro do limite, 0,098 mg L
-1

. 
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O manganês faz parte de diversos minerais, ligado principalmente ao oxigênio e silício. Os 

óxidos e sulfetos de manganês são as formas mais comuns nos solos. A disponibilidade do nutriente 

pode ser bastante variável, implicando em deficiência ou toxicidade às plantas, dependendo da 

solubilidade dos compostos de manganês presentes no solo. Segundo Ferreira et al.(2009) os 

latossolos do cerrado em geral são distróficos, ácidos e ricos em sequióxidos de Fe e Al. Essas 

características: elevada acidez e grande presença de sequióxidos de Fe e Al , favorecem a presença 

de altos teores de Mn disponível. A microbacia do córrego Machado que apresentou os maiores 

valores desse elemento, tem predominância de Latossolo Amarelo Distrófico.  

 

Distribuição Mn Manancial Superficial - Água Bruta
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Figura 4- Distribuição do elemento manganês em mg L
-1  

nas águas dos córregos Serrote (P1), Mutum (P2) e 

Machado (P3) na Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas, entre janeiro e outubro de 2008. 

 

Os teores de alumínio variaram de 0,001 a 0,269 mg L
-1

(Figura 5). Os maiores valores 

observados correspondem ao Córrego Machado (P3), durante os meses de janeiro e abril 

(respectivamente 0,269 mg L
-1 

e 0,181 mg L
-1

 ), acima do preconizado pela legislação (0,1 mg L
-1

). 

A presença de alumínio pode ser explicada por características geoquímicas do solo do bioma 

cerrado, que possui elevado conteúdo de alumínio. Leite (1996) afirma que nesse tipo de solo os 

óxidos de alumínio são comumente presentes. 
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Distribuição Al Manancial Superficial - Água Bruta
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Figura 5- Distribuição do elemento alumínio em mg L
-1  

nas águas dos córregos Serrote (P1), Mutum (P2) e 

Machado (P3) na Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas, entre janeiro e outubro de 2008 

 

Os teores de cromo estiveram abaixo do limite de quantificação do método (0,01 mg L
-1

). A 

Resolução CONAMA estabelece limite de 0,05 mg L
-1 

para este elemento. As fontes de cromo para 

as águas são industriais, especialmente aços inoxidáveis e outras ligas metálicas de refratários para 

fazer tijolos de fornos metalúrgicos, tratamentos superficiais como a galvanoplastia, manufatura de 

pigmentos, curtume de couro, que é a principal responsável pela contaminação ambiental por 

cromo. Segundo a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Tocantins (2009) a base da 

indústria tocantinense é alimentícia, não estando assim relacionada a principais fontes do cromo 

para o meio ambiente. 

A concentração de zinco nos pontos amostrais não apresentou variações notáveis (Figura 6). 

Os maiores valores observados ocorreram nos córregos Serrote e Mutum, em abril (0,003 e 0,0026 

mg L-1, respectivamente). Estes resultados estão dentro dos limites para Classe 2 da Resolução 

CONAMA 357 (0,18 mg L
-1

). De acordo com Allen (1989), a concentração de zinco em águas 

naturais é normalmente baixa, mas efluentes industriais ou áreas de drenagem de minas de carvão 

são fontes potenciais desse elemento.  
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Distribuição Zn Manancial Superficial - Água Bruta
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Figura 6- Distribuição do elemento zinco em mg L
-1  

nas águas dos córregos Serrote (P1), Mutum (P2) e 

Machado (P3) na Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas, entre janeiro e outubro de 2008 

 

As concentrações da Ag variaram de 0,002 a 0,0105 mg L
-1

(Figura 7). Os maiores valores 

observados nos córregos Serrote e Machado, em julho (0,0105 e 0,0086 mg L
-1

 respectivamente) 

sendo que no primeiro, os valores estiveram acima do estabelecido pela  Resolução CONAMA 

357/2005 que atribui 0,01 mg L
-1

 para esse parâmetro. Os maiores valores registrados foram 

observados no período de seca (julho a outubro). Apesar da maior parte da prata presente nas águas 

de superfície ser originada da lixiviação natural, concentrações elevadas deste metal são 

normalmente associadas com atividades antropogênicas, tais como a mineração e indústria de 

processamento fotográfico (BARROS, 2009). 

Distribuição Ag Manancial Superficial - Água Bruta
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Figura 7- Distribuição do elemento prata em mg L
-1  

nas águas dos córregos Serrote (P1), Mutum (P2) e 

Machado (P3) na Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas, entre janeiro e outubro de 2008. 
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Na Tabela 1 são apresentados os coeficientes de correlação entre as concentrações de metais 

nos três córregos. Houve uma correlação forte entre Al e Mn (0,869) e uma correlação média para o 

Fe (0,601), sendo que o Fe e o Mn possivelmente provêm da matriz mineralógica. A correlação 

Al/Ag foi considerada média apresentando o valor de 0,762. Já entre os metais Ag/Fe, Mn/Zn, 

Ag/Zn, Mn/Ag, Fe/Mn, Fe/Zn e Zn/Al houve correlação fraca. Foi excluído da matriz o elemento 

cromo (Cr), por apresentar os resultados, em todas as amostras, abaixo do limite de quantificação do 

aparelho. 

Tabela 1. Matriz de correlação entre as concentrações de metais. 

 Al Ag Fe Mn Zn 

Al 1 0.762 0, 601 0, 869 0.295 

Ag 0.762 1 0.253 -0, 147 -0, 204 

Fe 0, 601 0.253 1 0, 431 -0.134 

Mn 0, 869 -0, 147 0, 431 1 0.089 

Zn 0, 295 -0, 204 -0.134 0.089 1 

  

 

Tabela 2. Limite Máximo permissível pela Resolução, porcentagem de amostras abaixo da 

quantificação do aparelho e porcentagem das amostras acima do valor máximo permissível pela 

Resolução CONAMA 357/2005. 

Elemento Limite máximo permissível pela 

Resolução CONAMA 357/2005 (mg 

L
-1

) 

Abaixo do limite de 

detecção inferior (%) 

Acima do limite da Resolução 

CONAMA 357/2005(%) 

Al 0,10 8,33 16,66 

Ag 0,01 83,33 8,33 

Cr 0,05 100,00 0,00 

Fe 0,30 0,00 50,00 

Mn 0,10 16,66 16,66 

Zn 0,18 75,00 0,00 
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A seguir serão discutidos os resultados do estudo das descargas sólidas nas microbacias. Nas 

Tabelas 3, 4 e 5, são apresentados os resultados obtidos, referentes às características hidráulicas e 

geométricas das seções transversais estudadas. 

 

Tabela 3. Características hidráulicas e geométricas da sessão transversal da microbacia do Córrego 

Mutum, entre Janeiro e Outubro de 2008. 

Mês Profundidade 

média [m] 

Largura [m] Velocidade 

média [m s 
-1

] 

Vazão [m
3
 s 

-1
] 

Janeiro 0.36 3.60 0.12 0.179 

Abril 0.38 3.80 0.17 0.249 

Julho 0.14 5.50 0.15 0.087 

Outubro 0.12 3.20 0.12 0.037 

 

Tabela 4. Características hidráulicas e geométricas da sessão transversal da microbacia do Córrego 

Serrote, entre Janeiro e Outubro de 2008. 

Mês Profundidade 

média [m] 

Largura [m] Velocidade 

média [m s 
-1

] 

Vazão [m
3
 s 

-1
] 

Janeiro 0.27 1.40 0.31 0.085 

Abril 0.32 3.30 0.17 0.154 

Julho 0.24 4.90 0.07 0.062 

Outubro 0.14 2.46 0.12 0.032 

 

Tabela 5. Características hidráulicas e geométricas da sessão transversal da microbacia do Córrego 

Machado entre Janeiro e Outubro de 2008. 

Mês Profundidade 

média [m] 

Largura [m] Velocidade 

média [m s 
-1

] 

Vazão [m
3
 s 

-1
] 

Janeiro 0.35 2.20 0.22 0.140 

Abril 0.35 3.50 0.35 0.379 

Julho 0.20 2.42 0.14 0.054 

Outubro 0.17 2.30 0.22 0.018 

 

A Figura 8 mostra a comparação entre a descarga sólida total, e as frações inorgânica (fixos) 

e orgânica (voláteis) nas três microbacias durante o mês de janeiro e abril de 2008. O índice 
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pluviométrico registrado do mês de janeiro foi de 39,7 mm, correspondendo a 5,34 % da 

precipitação acumulada durante o ano hidrológico. As vazões registradas nesse mês para todos os 

pontos correspondem a segunda maior vazão em relação ao período amostrado, esse fato pode estar 

correlacionado com o fato do evento, precipitação, no dia da coleta, sendo que o Córrego Machado 

apresentou vazão de 0, 140 m
3
 s

-1
, o Córrego Serrote, 0,085 m

3
 s

-1
 e o Córrego Mutum, 0,179 m

3
 s

-1
 

e a descarga sólida total registrada respectivamente, foram de 0,418, 0,043 e 0,211 ton dia
-1

.  

Em relação à fração inorgânica (sólidos fixos) acompanhando o padrão da descarga sólida 

total o maior valor registrado foi registrado no Córrego Machado, 0, 351 ton dia
-1

. A fração de 

descarga orgânica (sólidos voláteis) obtida pelo método simplificado de Colby está associada à 

presença de restos de folhas, galhos, de animais, entre outros nos sólidos em suspensão. O maior 

valor foi registrado no córrego Mutum (0,111 ton dia
-1

). A menor produção de sedimentos ocorreu 

no córrego de área preservada, Serrote, de 0,043 ton dia
-1

, sendo que essa representou a menor 

descarga sólida total do estudo. 

No mês de abril (Figura 8), foi registrado o maior índice pluviométrico entre meses de 

coleta, 124,3 mm, sendo responsável por 16,18% da precipitação acumulada no ano hidrológico. 

Durante os primeiros cinco dias do mês de abril, fim da estação chuvosa, foram registrados 57,36% 

de toda a precipitação medida. Em virtude da pluviosidade, as maiores vazões foram registradas em 

abril. A maior descarga sólida do presente estudo ocorreu nesse mês no córrego Machado, 2,317 ton 

dia
-1

, e a maior fração de descarga inorgânica, de 1,812 ton dia
-1

, também ocorreu nesse córrego. 

Minella (2003) afirma que a maior transferência de sedimentos aos corpos de água ocorre durante 

os eventos de cheia. A maior descarga sólida mensurada para o córrego Serrote também é registrada 

nesse mês, 0,665 ton dia 
-1

. A segunda maior descarga sólida para o córrego Mutum ocorreu em 

abril 0, 548 ton dia
-1

.  

         

Figura 8. Gráfico de descarga sólida total, inorgânica e orgânica em Janeiro e Abril de 2008. 

No mês de julho (Figura 9), estação seca, não foi registrada precipitação pluviométrica. No 

Córrego Machado, a menor descarga sólida ocorreu neste mês sendo que o registro foi de 0,093 ton 



13 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

dia
-1

. No Córego Serrote, obteve-se a segunda menor descarga sólida anual, apresentado 0,240 ton 

dia
-1

. A menor descarga sólida inorgânica mensurada neste estudo ocorreu em julho no Córrego 

Machado, de 0,006 ton dia
-1

, sendo a fração orgânica foi cerca de 11 vezes superior a inorgânica, 

0,070 ton dia
-1

. Diferente dos demais, no Córrego Mutum ocorreu neste mês a segunda maior 

descarga sólida neste estudo sendo a maior apresentada no julho, 1,077 ton dia
-1

. 

O último mês de amostragem, outubro, (Figura 9) registrou as menores vazões, sendo o valor 

da pluviometria observada, de 42,5 mm de precipitação acumulada, e no dia da coleta não foi 

registrado chuva. Todas as descargas sólidas totais se mantiveram abaixo de 0,5 ton dia
-1

. A 

descarga sólida no córrego Machado foi de 0,392 ton dia
-1

.  No Córrego Serrote, a descarga sólida 

foi de 0,332 ton dia
-1

, sendo que em relação às frações inorgânicas e orgânicas a maior foi a 

orgânica (0,270 ton dia
-1

), caracterizando uma maior presença de matéria orgânica como folhas, 

restos de animais do que areia, silte e argila. 

 

    

Figura 9. Gráfico de descarga sólida total, inorgânica e orgânica em Julho e Outubro de 2008. 

 

A descarga sólida total está apresentada na Figura 10, sendo os valores apresentados 

resultantes da somatória dos resultados das coletas de janeiro, abril, julho e outubro. A maior 

produção ocorreu no córrego Machado, 3,13 ton dia
-1

. Valor esperado já que áreas urbanizadas 

estão mais propensas a apresentarem os maiores valores de descarga sólida, devido à falta da 

proteção nas superfícies, impermeabilização do solo, entre outros fatores. O córrego Machado é um 

contribuinte direto da UHE-Luís Eduardo Magalhães, sendo que essa produção de sedimentos e 

depositada diretamente nele. De acordo Carvalho (1994), de 70% a 90% de todo o sedimento 

transportado pelos cursos d’água ocorrem no período de chuvas, principalmente durante as fortes 

precipitações. Isto é confirmado por este estudo, já que a descarga sólida do mês de abril, mês de 

maior ocorrência de chuvas, corresponde a 71,59% da produção de sedimentos durante o período de 

amostragem. A descarga sólida total do córrego Machado foi 1,37 vezes superior ao do córrego 
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Mutum e 2,44 vezes superior ao do córrego Serrote, que apresentou descarga sólida total foi de 1,28 

ton dia
-1

, sendo as frações de descarga orgânica (0.72 ton dia
-1

) e inorgânica (0.78 ton dia
-1

). 

 

 

Figura 10. Gráfico da descarga sólida total, inorgânica e orgânica em 

 Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 2008. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 As microbacias da rede hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande apresentaram níveis de 

elementos-traço de um modo geral consonantes com a Resolução CONAMA 357/2005; 

 A concentração de metais nas águas apresentou-se em ordem decrescente, Fe > Al > Mn > 

Ag > Zn > Cr, sendo que apenas o Cr e o Zn encontraram-se em todas as coleta e pontos abaixo do 

indicado para a Classe 2 da resolução CONAMA 357/2005; 

 A maior porcentagem de amostras está em desacordo com a CONAMA 357/2005 para os 

limites aceitáveis do metal ferro; 

 Recomenda-se uma maior investigação das concentrações do elemento prata, que apresentou 

valor em desacordo com a CONAMA 357/2005, em uma amostra no mês de julho no córrego 

Mutum; e ocorreu em concentrações mais altas no Córrego Machado que nos demais, ainda que 

dentro do limite máximo na Resolução; 

 O Cromo apresentou valores abaixo do limite de quantificação do aparelho; 

 A maior produção de sedimentos ocorreu na microbacia de intensa ocupação urbana, em 

seguida a microbacia de uso agropastoril e a menor produção na microbacia de vegetação 

preservada, como previsto pela literatura; 

 Na microbacia de maior preservação ambiental, as frações inorgânica e orgânica 

apresentaram valores similares, provavelmente composta de restos de vegetação e de animais, além 

de solo; 
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 Nas duas outras microbacias, há maior descarga de areia, silte e argila (inorgânica); 

 As áreas de maior vulnerabilidade ambiental encontram-se no Córrego Machado, seguido do 

Córrego Mutum e por último, e de menor vulnerabilidade Serrote; 

 A maior produção de sedimentos na microbacia do Córrego Machado é mais preocupante, 

pois, o aumento da população e a necessidade das obras de engenharia certamente provocarão um 

aumento contínuo da produção de sedimentos, e maior degradação dos recursos hídricos. 
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