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RESUMO  

A modelagem hidrológica vem sendo utilizada como uma ferramenta útil na gestão dos recursos hídricos, na 
tentativa de identificar problemas e questões a serem tratadas com o decorrer das atividades antrópicas. Através 
destes mecanismos computacionais, torna-se possível obter uma realidade geral de toda a unidade de 
gerenciamento, a bacia hidrográfica, principalmente quanto aos avanços e impactos causados pelas atividades 
industriais e agrícolas, o que nos leva a redobrar os cuidados com as relações que usufruem do meio ambiente para 
seu desenvolvimento. Dessa forma, este estudo originou-se na perspectiva de identificar um panorama da bacia do 
rio Paraibuna, na região Sudeste do Brasil, através de uma modelagem com a ferramenta Soil and Water 
Assessment Tool (SWAT) e a respectiva análise das unidades de resposta hidrológica (HRU) geradas por 
consequência. Foram observadas as características da região quanto à declividade, tipo de solo e uso e ocupação, 
além de relacioná-las com as interferências nas vazões observadas por quatro estações fluviométricas e sua 
distribuição no espaço geográfico. Através deste procedimento, encontrou-se a predominância da HRU pasto com 
Latossolo e declividade entre 0 e 20%. Encontrou-se também a presença de Argissolos e Cambissolos, assim como 
uma significativa porcentagem de áreas descobertas e florestas ainda preservadas. 

Palavras chave: modelagem computacional, solos, vazão 

 

INTRODUÇÃO 

Considerada uma das formas de modelagem hidrossedimentológica mais utilizadas n o mundo, o SWAT vem 
se tornando um importante instrumento na gestão e gerenciamento de Recursos Hídricos (ABBASPOUR, 2007). 
Este modelo foi desenvolvido por Jeff Arnold e equipe em Tempe, Texas, EUA, tendo o United State Departament 
of Agriculture (USDA) como suporte para a execução. Através desta ferramenta, tornou-se possível a manipulação 
de dados hidrográficos observados, estimados ou futuros, sempre em relação a impactos no solo, transporte de 
sedimentos, qualidade da água e possibilidades de utilização do terreno e do corpo d’água em questão (plantio, 
extração, etc) (NEITSCH et al, 2005). A ferramenta conta com duas interfaces que auxiliam a elaboração da base 
de dados para a modelagem. A primeira é o ArcSWAT, uma extensão do ArcMap, com a qual é possível elaborar 
a nova base de dados, cruzando informações de relevo, tipo e uso do solo, além de sua ocupação. Juntamente com 
os dados de clima obtidos, gera-se a base para o SWAT CUP, o qual permite calibrar e validar a amostra em 
questão para tornar o modelo viável e aplicável. Neste último software, são gerados diversos gráficos que irão 
guiar as escolhas quanto a parâmetros sensíveis que interfiram no processo hidrossedimentológico da bacia. Para 
tal, são necessários os valores observados das estações de interesse. 

Além disso, o SWAT, para seu correto funcionamento, é alimentado com dados sobre clima, relevo, vegetação 
e tipo de solo da bacia em questão. Os demais mecanismos são modelados pela própria ferramenta. Através dele, 
podem ser modelados de maneira eficiente bacias de diversos tamanhos, sendo que, quão maior a área, mais tempo 
é necessário para todos os procedimentos devidos. (NEITSCH et al, 2005; ARNOLD et al, 1998; PINTO, 2011). 
Mesmo com a possibilidade de o modelo abarcar previsões para longos períodos, o SWAT não simula eventos 
isolados como precipitações extremas e cheias, nem leva em considerações atividades pontuais como irrigação 
(ARNOLD, 2000).  Contudo, o desafio encontrado na aplicação do SWAT consiste nas diversas variáveis 
envolvidas que interagem entre si, o que demanda em grande quantidade de dados para uma boa representatividade 
(ROSA, 2016).  

O SWAT vem sendo muito utilizado e aceito em diversos estudos científicos. A manipulação dos dados com 
a ferramenta para análises hidrosedimentológicas pode ser observada em estudos desde pequenas bacias (como é 
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o presente caso) até áreas maiores como é o estudo de ABBASPOUR, (2015) o qual realiza observações e tenta 
modelar as diversas bacias principais europeias, como a do Rio Danúbio, Rio Pó, Rio Volga, dentre outros. Através 
das conclusões obtidas neste estudo, é possível auxiliar as conclusões de erros comuns e até mesmo encontrar 
explicações para questionamentos existentes nas etapas de calibração e validação. Em questões de Qualidade da 
água, o SWAT foi utilizado, por exemplo, em um projeto realizado na Universidade de Missouri, nos Estados 
Unidos em 2006 para guiar as tomadas de decisão na gestão das águas, identificar e examinar os impactos e auxiliar 
no encontro de soluções para reverter as problemáticas existentes, juntamente com a população local. Na gestão 
das águas, algumas relações vêm sendo mostradas pela manipulação dos dados, como FARAMARZI, (2010) num 
caso apresentado dos impactos da água virtual no Iran. Outras aplicações podem ainda ser conferidas como a 
avaliação de riscos patológicos da água quanto à presença de Chyptosporidium sp realizado na Suécia (BERGION 
et al, 2016), impactos do ciclo de vida com a introdução de espécies vegetais, projeto desenvolvido nos Estados 
Unidos (TICHENOR et al, 2016), consequências e relações entre urbanização e alterações climáticas na Coreia do 
Sul (DO KIM et al, 2017) e ainda um vasto estudo sobre a presença de nutrientes no escoamento da bacia, assim 
como sua retenção na vegetação. 

Já no Brasil, o modelo ainda vem se restringindo aos casos de análise hidrológica ou hidrossedimentológica 
com grande importância em seus resultados obtidos, muitos deles sendo reconhecidos pela qualidade e relevância 
ao retratar a realidade ambiental da bacia. Estes estudos buscam principalmente destacar o impacto de atividades 
desenvolvidas no entorno de corpos hídricos ou ainda justificar as consequências de outras origens. Pode-se citar 
como referência as análises realizadas no Rio Grande do Sul no rio Quaraí (COLLISCHONN et al, 2011), a 
modelagem na Bacia do rio Pomba, MG (ROSA, 2016) e ainda a avaliação de vazão-erosão na grande Bacia do 
Taperoá, Paraíba (DANTAS et al, 2015). Contudo, muitas iniciativas têm sido dadas para utilização destes projetos 
em decisões ligadas ao desenvolvimento sustentável e gestão de recursos hídricos, avançando para casos de 
estimativa de evapotranspiração em regiões críticas do país como aquele realizado por SILVA (2015) no sertão 
pernambucano ou ainda tomando como base unidades importantes para geração de energia, de forma similar ao 
estudo de DIAS et al (2017), no reservatório da UHE de Furnas de geração de energia, no estado de Minas Gerais.  

A aplicação do SWAT neste estudo se deu numa região encontrada estrategicamente situada no contexto 
econômico do país. Situada entre três grandes polos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo), a Bacia do 
Paraibuna pode ser considerada como potencialmente sujeita a intervenções antrópicas quanto à ocupação urbana, 
desmatamento e outras atividades econômicas, sejam elas agrícola, pecuária ou industrial. Historicamente, a região 
foi povoada desde o início da colonização portuguesa na extração mineral. Com a construção da Estrada Real, 
poderia-se dizer que o Paraibuna tenha tido papel importante neste cenário pela sua localização no trecho desta 
estrada, a qual ligava o porto da cidade do Rio de Janeiro e Paraty até as áreas das minas, como Ouro Preto e 
Diamantina. Com o declínio da atividade mineral do século XVIII, deu-se início à produção de café no Vale do 
Paraíba, alcançando a própria Zona da Mata Mineira, tendo mais uma vez o Rio Paraibuna como componente 
importante.  

Um estudo desenvolvido por VALVERDE (1958), revela ainda que a produção cafeeira não se limitou somente 
às margens do Paraibuna, mas também abrangeu cidades próximas como Mar de Espanha (banhada pelo Rio 
Cágado) e o próprio Vale do Rio Preto, rios que compõem a bacia de estudo (ORLANDO, 2009). 
Consequentemente, a ocupação populacional se daria no entorno desses rios. A partir de então, o desenvolvimento 
econômico, principalmente para Juiz de Fora, intensificou-se, conferindo o título a esta cidade de Manchester 
Mineira, principalmente devido à atividade têxtil que despontou como solução após o café (ARAÚJO et al, 2009). 

Já no século XX, o Rio Paraibuna, como referido anteriormente, sofreu uma série de modificações no seu curso 
natural. Por conta de enchentes causadas pelo transbordamento do rio dentro da cidade de Juiz de Fora, duas 
medidas foram necessárias a serem tomadas. A primeira delas foi a retificação do curso d’água do rio, apontada já 
em 1943 por Saturnino de Brito como saída para a problemática. Contudo, a mesma retificação alteraria o 
comportamento do rio em épocas de seca e cheia, uma vez que grandezas como vazão e velocidade seriam 
reconfiguradas devido ao novo perfil implementado. Dessa forma, construiu-se a Barragem de Chapéu D’Uvas a 
partir da década de 60 entre as regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes, em Minas Gerais, a uma distância 
de 38 km do núcleo urbano de Juiz de Fora. Além disso, a própria barragem evita o acúmulo de sedimentos nas 
águas do rio. Inicialmente, seu objetivo principal era controlar a vazão do Rio Paraibuna na época de cheia por se 
localizar a montante da área afetada com as inundações. Contudo, com a crise hídrica atual, considera-se utilizá-
la para abastecimento hídrico devido à alta qualidade da água, o que vem sido discutido pelas autoridades locais 
(LEAL, 2017).  
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OBJETIVO 

 O objetivo deste estudo é analisar as unidades de resposta hidrológica (HRU) presentes na bacia do rio 
Paraibuna com o intuito de justificar possíveis diferenças no comportamento do regime quantitativo das vazões. 
Através destas análises, buscou-se entender e caracterizar a região como um primeiro passo da modelagem 
hidrológica, com o intuito de gerar um futuro estudo sobre as alterações na bacia com as mudanças climáticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração do presente estudo e a interpretação dos resultados, utilizou-se do Software ArcSWAT, uma 
extensão do ArcGIS, sendo este na versão 10.1 (ArcMap). Nesta primeira etapa, realizou-se a correlação das cartas 
de Declividade, Tipo de Solo e Uso e Ocupação do Solo, previamente elaborados. Também serviram para o estudo 
nesta parte as informações contidas no sistema HidroWeb, da Agência Nacional de Águas (ANA). Desta 
plataforma, foram extraídos os Shapefiles relativos à Bacia Atlântico, Trecho Leste com as estações Fluviométricas 
relativas à área, assim como os valores de vazão observados entre 1996 e 2005 nas seguintes estações 
Fluviométricas: Estevão Pinto (Rio Cágado), Juiz de Fora Jusante (Rio Paraibuna), Manuel Duarte (Rio Preto) e 
Fazenda Santo Antônio (Rio do Peixe). O Modelo Digital de Elevação (MDE/DEM) foi obtido pela plataforma 
Earth Explorer da United States Geological Survey (USGS), por meio da qual foi possível obter uma imagem de 
alta resolução de toda a área que contém a bacia em questão. 

Para as análises de HRU foram compilados no Excel todos os dados informados pelo ArcSWAT e computados 
a quantidade de HRUs semelhantes nas 16 sub-bacias geradas, a área de abrangência e sua proporção na área total, 
sendo realizado o procedimento para cada bacia (do Peixe, Cágado, Preto e Paraibuna). Para facilitar a análise das 
HRUs, foram desconsideradas aquelas contidas nos trechos do rio Paraibuna entre os exutórios dos afluentes do 
mesmo. Na compilação das HRUs, foi criado um pequeno código para designar os diferentes tipos de solo, uso e 
ocupação e faixas de declividade, explicados nas legendas dos quadros. 

 

Quadro 1: Parâmetros calibrados e suas características no SWAT CUP (BUENO, 2017) 

 

A área de estudo modelada pelo SWAT é definida como sendo a bacia do Rio Paraibuna (figura 1), integrante 
da bacia do Rio Paraíba do Sul. A região, em sua maior parte no estado de Minas Gerais, tendo uma menor parte 
compreendida pelo estado do Rio de Janeiro, incluindo seu exutório ali presente, mais precisamente na cidade de 
Três Rios. A bacia é delimitada pelo Rio Paraibuna como principal, tendo seus contribuintes os rios do Peixe, 
Cágado e Preto, os quais tiveram suas respectivas bacias incluídas neste estudo. Segundo um estudo realizado por 
CASTRO (2008), a região em estudo caracteriza-se pelo elevado compartimento planáltico, o que caracteriza o 
cenário de “mares de morros”, sendo notado em predominância as formas côncavo-convexas, quando não aguçadas 
por processos erosivos. Além disso, pode-se apontar a presença de declividade acentuada e relevo tabuliforme. 
Quanto à caracterização climatológica, tem-se o clima de Tropical de Altitude (GIAROLA et al,2017). 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO FAIXA OPERADOR 

v_GW_REVAP Coeficiente de ascensão da água à zona saturada -0,05 a 0,06 

r_SOL_AWC Capacidade de armazenamento de água no solo 0,57 a 0,63 

v_CH_K2 Condutividade hidráulica efetiva do canal 0,71 a 2,47 

v_ALPHA_BF Coeficiente de recessão do escoamento de base 0,07 a 0,23 

r_EPCO Coeficiente de absorção de água pelas plantas 0,28 a 0,81 

r_SURLAG Coeficiente de retardamento do escoamento superficial 3,72 a 17,25 

r_ESCO Coeficiente de compensação de evaporação de água do solo 0,34 a 1,00 

r_REVAPMN Limite de água no solo para ocorrência da ascensão capilar -268,29 a 1198,29 

r_CN2 Curva Número inicial para umidade antecedente II -0,3 a -0,25 
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A bacia do Rio Paraibuna, com nascente em Antônio Carlos (MG), abrange uma área de 8.593km², tendo o 
município de Juiz de Fora como a maior zona de ocupação da mesma, a qual é banhada pelo corpo d’água, 
representando 70,1% da população total beneficiada pela bacia (ARAÚJO et al, 2009). Com cerca de 166 km, 
apenas 44 km se encontram no território fluminense. A faixa compreendida pelo Rio Preto banha em parte 
adjacente uma porção do estado do Rio de Janeiro, tornando-se o corpo d’água o divisor de estados Minas Gerais-
Rio de Janeiro a partir da cidade de Visconde de Mauá (RJ). O mesmo desagua no Rio Paraibuna próxima à estrada 
União e Indústria que liga a cidade de Simão Pereira (MG) à rodovia RJ-151. Dessa maneira, encontra-se em meio 
à zona da mata mineira e a Centro-Oeste da Serra do Mar, no estado fluminense (OLIVEIRA e FERREIRA, 2017). 

Em conjunto, a região do Rio do Peixe encontra-se à direita do Rio Paraibuna. Com cerca de 224 km de 
comprimento, o Rio do Peixe contribui para uma área de 2.357 km², a qual engloba cidades como Olaria e Lima 
Duarte, ambas também em Minas Gerais (ARAÚJO, 2009). Já a porção do Rio Cágado apresenta-se à esquerda 
do Rio Paraibuna, tornando-se seu contribuinte entre as cidades de Chiador e Santana do Deserto, ambas no estado 
de Minas Gerais. Enquadra-se no contexto da Serra da Mantiqueira na Zona da Mata Mineira, atendendo cidades 
como Pequeri, Guarará e Mar de Espanha (EDUARDO et al, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a utilização das informações no ArcGIS através da extensão do SWAT, foi possível gerar as informações 
relativas às Unidades de Resposta Hidrológica (HRU). Este resultado nada mais é que a junção dos dados de Tipo 
de Solo, Uso e Ocupação e Declividade da Bacia. Cada HRU corresponde a uma faixa de declividade, um tipo de 
solo e um diferente uso do mesmo, o que possibilitou a geração de 195 diferentes HRUs em 16 sub-bacias dentro 
da área de estudo. Para tal modelo, utilizou-se o período entre 1985 e 2012, retirando-se os dois primeiros anos 
para aquecimento, a fim de eliminar condições iniciais (ABBASPOUR, 2015). Tendo em mãos o relatório das 
HRUs, uma análise foi realizada a fim de encontrar possíveis relações entre as características nas sub-bacias dos 
rios do Peixe, Preto e Cágado e correlacionar estas informações com dados de vazões observados pela ANA e 
CPRM, em suas estações fluviométricas. A caracterização geral dos três elementos que compõem as HRUs pode 
ser analisada na série de gráficos 1.  

Figura 1: Mapa da Bacia do rio Paraibuna. Representação da formação das Unidades de Resposta Hidrológicas – 
HRUs, pela combinação da base de dados de solo, declividade e uso e ocupação do solo. Destaca-se também as 

estações fluviométricas utilizadas no estudo. 
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Gráfico 1: Porcentagem na área total da bacia dos tipos e usos do solo e declividades presentes nas HRUs 

 

Bacia do rio do Peixe 

A bacia do rio do Peixe (Quadro 3) apresentou 18 combinações diferentes de HRUs. 
 

Quadro 2 - Análise das HRU da sub-bacia do rio do Peixe 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA (m²) PORCENTAGEM 

FLOR-CAM-1 3 6648.95 2.882% 

FLOR-CAM-2 3 12175.40 5.278% 

FLOR-CAM-3 3 5008.69 2.171% 

FLOR-LAT-1 4 15011.71 6.507% 

FLOR-LAT-2 4 19396.70 8.408% 

FLOR-LAT-3 4 3975.87 1.723% 

ADESC-CAM-1 1 435.13 0.384% 

ADESC-CAM-2 1 674.04 0.595% 

ADESC-CAM-3 1 232.34 0.205% 

ADESC-LAT-1 1 107.55 0.095% 

ADESC-LAT-2 1 105.09 0.093% 

ADESC-LAT-3 1 19.70 0.017% 

PASTO-CAM-1 3 22613.82 9.802% 

PASTO-CAM-2 3 28112.44 12.186% 

PASTO-CAM-3 3 7458.66 3.233% 

PASTO-LAT-1 4 54200.68 23.494% 

PASTO-LAT-2 4 48687.63 21.105% 

PASTO-LAT-3 4 5831.66 2.528% 
*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, 1: declividade entre 
0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
 Através das informações no quadro 3, pode-se concluir que a bacia possui uma área com solo exposto. 

Nesta região, predomina-se a presença de pasto, com Latossolo e declividade menor que 20%, mesmo que haja 
uma maior presença de declividade na faixa de 20% a 40% em toda a bacia. As partes de floresta encontram-se 
bem divididas nas faixas de declividade, apresentando-se tanto em áreas de maior inclinação quanto nas áreas mais 
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baixas. Estas características justificariam um regime tendente à uniformidade de vazão ao longo do ano, mesmo 
que haja picos de cheia nas épocas de chuvas fortes (verão), principalmente pelo fato do Latossolo possuir um solo 
profundo e de alta infiltração, o que reduz o escoamento superficial e consequentemente o surgimento de picos de 
vazão. Outro fator que favorece este regime é a presença de áreas florestadas nas partes de maior declividade, o 
que assegura uma redução da erosão natural e do carreamento de sedimentos para a calha do corpo d’água, 
componentes que podem contribuir com enchentes. Acredita-se que o padrão apresentado no gráfico 1 possa ter 
sofrido impactos diretos da ampla devastação da bacia para pasto que favorece a erosão laminar e ainda com as 
áreas descobertas, mesmo que em pequena escala. Além disso, como impacto positivo, têm-se a presença da 
vegetação nas áreas mais baixas (próximas ao rio), assegurando uma drenagem das águas superficiais e auxiliando 
no abastecimento contínuo do nível d’água. 

Ainda no quesito tipo de solo, pode-se justificar os picos de vazão relacionados ao rápido escoamento das 
águas superficiais devido à porcentagem significativa de Cambissolo (36,7%), o qual, devido à sua característica 
pouco intemperizada (estágio intermediário), pouco profundo e com relativos teores elevados de minerais, 
impedem a devida infiltração da água no solo (OLIVEIRA,2011), assim como ocorre de forma mais frequente nas 
bacias do rio Paraibuna e Cágado. Semelhança encontra-se na bacia do rio Preto, o qual também possui parcela 
significativa de Cambissolo (30,3%). 

Bacia do rio Preto 

A bacia do rio Preto, caracterizada pelo Quadro 4, apresenta-se mais uniforme quanto ao tipo de solo, 
manifestando apenas floresta e pasto, com ausência de áreas descobertas e urbanizadas em quantidade 
representativa. A pesar desta realidade, a expressiva dominância de pastagens não permite concluir que a bacia 
tenha um alto estado de preservação, uma vez que a porcentagem ocupada por pastos é de 74,58%, mesmo sendo 
a bacia mais florestada das quatro estudadas. Nela também está presente os três tipos de solos da região (Argissolo, 
Cambissolo e Latossolo), sendo a predominância de pastos com Latossolos na segunda faixa de declividade (20% 
a 40%). 

Quadro 3 - Análise das HRU da sub-bacia do rio Preto 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA (m²) PORCENTAGEM 

FLOR-CAM-1 2 12944.87 3.830% 

FLOR-CAM-2 2 27710.51 8.199% 

FLOR-CAM-3 2 15252.30 4.513% 

FLOR-LAT-1 4 10428.98 3.086% 

FLOR-LAT-2 4 19719.83 5.835% 

FLOR-LAT-3 4 8046.41 2.381% 

FLOR-ARG-1 2 336.99 0.100% 

FLOR-ARG-2 2 537.08 0.159% 

FLOR-ARG-3 2 248.36 0.073% 

PASTO-CAM-1 2 15352.70 4.543% 

PASTO-CAM-2 2 22204.31 6.570% 

PASTO-CAM-3 2 8970.90 2.654% 

PASTO-LAT-1 4 84380.48 24.967% 

PASTO-LAT-2 4 88417.74 26.162% 

PASTO-LAT-3 4 16467.55 4.873% 

PASTO-ARG-1 1 5819.63 1.722% 

PASTO-ARG-2 1 8094.95 2.395% 

PASTO-ARG-3 1 2360.96 0.699% 
*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, ARG: argissolo, 1: 
declividade entre 0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
 Através do Gráfico 1, é evidente uma grande variação dos valores observados das vazões ao longo do 
período analisado (1996 a 2005), quando se compara dos valores de vazão média de cada rio (Preto, Paraibuna, 
Peixe e Cágado). Verifica-se que a maior vazão entre os quatro corresponde ao rio Preto, além de picos estreitos 
o que corrobora para a hipótese da ocorrência de um impacto na drenagem superficial. Contudo, este cenário é 
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diferente do esperado, uma vez que se acreditava que as áreas florestadas poderiam ajudar na infiltração mais 
constante, o que acarretaria numa padronização maior das vazões. Possivelmente, a declividade muito grande 
existente na região (mais de dois terços da bacia encontra-se das faixas 2 e 3 de declividade) possa ter contribuído 
para a aceleração do escoamento superficial, o que pode indicar também a possibilidade de áreas com potencial de 
erosão devido ao carreamento de sedimentos. 

Bacia do rio Cágado 

Através do Quadro 5, pode-se concluir que a bacia do rio Cágado configura-se como a área menos florestada 
de todas as outras analisadas, havendo uma presença significativa de pasto (cerca de 80%) devido à característica 
rural da região.  

Quadro 4 - Análise das HRU da sub-bacia do rio Cágado 

 

*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, ARG: argissolo, 1: 
declividade entre 0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
Além disso, a bacia conta com um pequeno percentual de áreas descobertas, o que torna as áreas florestadas 

menores do que o esperado, sendo um fator preocupante para todo o sistema hidrológico. As áreas descobertas 
apresentam-se uniformemente distribuídas nas faixas de declividade, enquanto que as regiões florestadas se 
concentram na segunda faixa (20% a 40% de declividade). Nesta bacia percebe-se também o aparecimento do 
Argissolo, bem presente em pastagens (11,42%), o qual possui horizonte B textural considerável e aumento de 
argila nos horizontes subjacentes (OLIVEIRA, 2011). Somado este último tipo de solo com os pastos, o 
escoamento superficial pode ter sido reduzido, fator percebido no Gráfico 1 com a redução de picos e tendência a 
um regime mais constante se comparado à bacia do rio do Peixe. O desmatamento evidente na reduzida área 
florestada e aumento das áreas descobertas também influenciou neste resultado, além da significativa extensão das 
pastagens com o próprio Latossolo. 

 Nesta unidade encontra-se uma significativa presença de Argissolo, o qual se configura como o tipo se 
solo intermediário em relação à taxa de infiltração entre os três estudados, principalmente devido à baixa atividade 
da argila. Além disso, o Latossolo, predominante tanto no rio Cágado quanto em todas as quatro bacias, é 
considerado um bom infiltrante, fato que pode contribuir para o abastecimento da bacia a longo prazo e evitar 
picos de vazão, principalmente pelo avançado estágio de intemperismo e sua boa condutividade hidráulica. 
(OLIVEIRA,2011). 

Bacia do rio Paraibuna (até a confluência com o rio do Peixe) 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA (m²) PORCENTAGEM 

FLOR-LAT-1 2 6021.99 5.318% 

FLOR-LAT-2 2 9399.96 8.301% 

FLOR-LAT-3 2 1869.29 1.651% 

FLOR-ARG-1 1 1401.54 1.238% 

FLOR-ARG-2 1 2315.77 2.045% 

FLOR-ARG-3 1 746.89 0.660% 

ADESC-LAT-1 1 120.81 0.107% 

ADESC-LAT-2 1 170.60 0.151% 

ADESC-LAT-3 1 44.08 0.039% 

ADESC-ARG-1 1 207.33 0.183% 

ADESC-ARG-2 1 291.41 0.257% 

ADESC-ARG-3 1 62.85 0.056% 

PASTO-LAT-1 2 40778.14 36.012% 

PASTO-LAT-2 2 33673.01 29.737% 

PASTO-LAT-3 2 3193.93 2.821% 

PASTO-ARG-1 1 5580.86 4.929% 

PASTO-ARG-2 1 6289.39 5.554% 

PASTO-ARG-3 1 1066.87 0.942% 
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A bacia do rio Paraibuna, considerando o seu exutório próximo à confluência com o rio do Peixe, é a única que 
acusa a representatividade de HRUs com áreas urbanizadas significativas (Quadro 6), além de apresentar áreas 
descobertas em cerca de 3% da área cada uma. 

 
Quadro 5 - Análise das HRU da sub-bacia do rio Paraibuna, até a sua confluência com o rio do Peixe. 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA PORCENTAGEM 

FLOR-CAM-1 1 698.00 0.565% 

FLOR-CAM-2 1 988.21 0.801% 

FLOR-CAM-3 1 349.41 0.283% 

FLOR-LAT-1 2 10090.17 8.174% 

FLOR-LAT-2 2 11997.27 9.719% 

FLOR-LAT-3 2 1819.85 1.474% 

ADESC-LAT-1 2 2519.64 2.041% 

ADESC-LAT-2 2 1063.30 0.861% 

ADESC-LAT-3 1 31.01 0.025% 

PASTO-CAM-1 1 1802.13 1.460% 

PASTO-CAM-2 1 1627.83 1.319% 

PASTO-CAM-3 1 336.25 0.272% 

PASTO-LAT-1 2 45846.60 37.139% 

PASTO-LAT-2 2 36264.87 29.377% 

PASTO-LAT-3 2 2786.14 2.257% 

URBA-LAT-1 2 2774.12 2.247% 

URBA-LAT-2 2 1089.51 0.883% 

URBA-LAT-3 - - - 
*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, URBA: área urbana, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, 
ARG: argissolo, 1: declividade entre 0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
 Pode-se afirmar que a predominância nesta bacia corresponde às regiões de Pasto, com Latossolo e 

declividade até 20%, algo semelhante à bacia do rio Cágado. Outra semelhança com esta bacia é o regime de vazão 
com tendência constante durante o ano, excluindo-se os mesmos períodos de pico nas épocas de cheias, os quais 
configuram-se como menores e menos evidentes. Acredita-se que esta linearidade, a qual configura-se mais regular 
que no rio Cágado, deva-se ao reservatório de Chapéu D’Uvas, o qual regulariza o nível do rio Paraibuna, além 
das próprias HRUs que configuram a bacia. 

A característica desta bacia de apresentar áreas descobertas e áreas urbanizadas pode tender a acentuar os picos 
de cheias, uma vez que ocorre a impermeabilização (no caso das áreas urbanas) e escoamento superficial rápido, 
provocando o aumento do volume conduzido para a bacia num curto intervalo de tempo, o que pode acarretar em 
enchentes nas áreas próximas à calha do rio. Esta realidade pode ser comprovada com os constantes casos de 
alagamentos em alguns bairros da cidade de Juiz de Fora, a qual faz parte da referida bacia, os quais encontram-
se às margens do Paraibuna. A ocupação por parte das áreas urbanizadas encontra-se em sua maioria na primeira 
faixa de declividade, assim como as áreas descobertas. Contudo, somente as áreas descobertas apresentam-se nas 
três faixas, o que alivia de certa forma o escoamento superficial e a velocidade das águas pluviais. No entanto, a 
presença destes dois tipos de solo ainda apresenta preocupação quanto ao regime da bacia. Em contrapartida, a 
constituição predominante de Latossolos garante uma maior infiltração e um consequente escoamento 
(OLIVEIRA, 2011). 

Análise das vazões nas sub-bacias 

Após as análises das HRUs, procedeu-se a análise do comportamento das vazões no período de 1996 a 2005 
(Gráfico 1), onde se destaca as maiores vazões para a estação fluviométrica da bacia do rio Preto, onde apresenta 
também os picos de vazões mais acentuados, o que tem relação com a grande cobertura de florestas nesta bacia e 
uma declividade acentuada em boa parte do seu relevo. 
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Gráfico 2: Vazões dos rios analisados entre 1996 e 2005 

 

CONCLUSÕES 

 Através das análises das HRUs da região da bacia do Paraibuna, foi possível observar a variação das 
vazões nos rios abordados principalmente quanto aos picos registrados em algumas épocas do ano, consequência 
direta da porcentagem presente de pasto e Latossolos. No caso do rio Preto, a vazão chegou a aumentar quase 
400%, sendo um dos rios mais afetados do estudo de acordo com as características das HRUs nesta bacia, contando 
declividades diversas e presença dos três tipos de solo. A situação se agrava quando a presença de Latossolos e 
pastos aparece simultaneamente (abrangendo 54,36% da área total), assim como a presença de áreas urbanizadas 
e descobertas (1,17%), fatores de impacto direto no escoamento superficial e impermeabilização das áreas. Dessa 
forma, faz-se importante recompor as áreas consideradas críticas como os topos de morro, entorno dos rios e 
reservatórios e áreas impermeabilizadas para um funcionamento ideal de toda a bacia. 
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