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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES NO USO E OCUPAÇÃO DA BACIA DO 

CÓRREGO RIO DE PEIXE (MG) E SUAS IMPLICAÇÕES 

HIDRODINÂMICAS E HIDROLÓGICAS  

Bernardo Peixoto Menezes de Souza¹; Ana Paula Teixeira de Oliveira² & Hersília de Andrade e 

Santos³ 

RESUMO --- A depreciação dos cursos d’água está diretamente ligada ao uso e ocupação do solo. 
O Rio do Peixe é um dos afluentes da bacia do Rio Doce e localizado em Itabira - MG, cidade pólo 
na região. Diversos fatores intervêm no rio, de 53,65 km de comprimento e cuja bacia possui área 
410 km², como urbanização e principalmente a mineração, atividade característica do município. 
Com objetivo de estudar impactos hidrodinâmicos e hidrológicos, foram utilizadas ferramentas de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto para o mapeamento e análise do mesmo, além da coleta 
de dados de aspecto físico (largura, profundidade e velocidade) para o detalhamento de dois trechos 
ao longo do rio. Com características bem distintas entre a condição de preservação dos trechos, 
observou-se a partir de imagens de satélite como a mineração vem avançando ao longo dos anos em 
sua bacia e, através dos dados coletados, como a situação de cada trecho está afetada. Os dados 
hidrodinâmicos e físicos foram coletados em 50 seções ao longo de 500 m e verificou-se que 
fatores, como maior retificação de um trecho, influenciam no aumento de sua velocidade e 
profundidade de escoamento. 

ABSTRACT --- The depreciation of the rivers is related to the land use. The Rio do Peixe is one 
tributary of the Rio Doce, located in Itabira (MG), an important city in the region. Several factors 
interfered in the river “health”, which has 53.65 km long and 410 km ² of drainage area, such as 
urbanization and the mining. In order to study hydrodynamic and physical impacts on the river, 
geoprocesse tools and remote sensing were used for analysis of land use and physical measurement 
(width, depth and speed) of two reaches are done. The reaches have different characteristics of 
preservation and it was observed by satellite images that mining area increased along the years in its 
basin, and through the data collected. The hydrodynamic and physical data were collected in 50 
sections alogn 500 m of reach length. Is was observed the factors, such as river retification, may 
influence in the increase flow velocity and depth. 

Palavras Chave: Uso e ocupação do solo, características hidrodinâmicas e impactos em 

cursos d’água. 
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1. INTRODUÇÃO 

Eliminação de espécies, fechamento de áreas de pesca, depreciação de águas subterrâneas, a 

queda da qualidade da água e sua disponibilidade, e de maneira mais freqüente e intensa, enchentes, 

demonstram as conseqüências das atuais políticas de desenvolvimento e administração dos rios 

(POFF et al., 1997). 

No Brasil, muitas pesquisas abrangem métodos de tratamento da água, mas poucos são os 

estudos de revitalização de cursos d’água que subsidiem medidas para redução do assoreamento e 

retorno das características hidráulicas. A manutenção do regime natural de escoamento, que 

consiste em preservar vazão (fluidez) da água e sua dinâmica natural, é um dos princípios 

científicos fundamentais para a conservação ou restauração bem sucedida dos rios e córregos, 

apesar de não constatarmos essa preocupação na prática. 

Todo escoamento dos rios deriva da precipitação, mas em qualquer tempo e local o 

escoamento do rio é resultado de uma combinação de água superficial, água dos solos e água 

subterrânea. Clima, geologia, topografia, solos e vegetação são fatores que vão ajudar a determinar 

tanto o suprimento de água e os caminhos de passagem como qual precipitação conseguirá atingir o 

canal (POFF et al., 1997). 

A depreciação dos cursos d’água está diretamente ligada ao uso e ocupação do solo e, ainda 

não se concretizou como uma preocupação de forte vigor no Brasil. Em Itabira (MG) destacam-se a 

urbanização e mineração, processos que exercem forte influência nos afluentes do Rio Doce. A 

urbanização despeja dejetos e outros resíduos, desmata matas ciliares, consome recursos hídricos, 

constrói vias a margem dos rios e córregos e eventualmente canaliza os mesmos, dentre outras 

conseqüências. Já a mineração interfere através da construção de barragens de rejeitos, o que 

regulariza a vazão e logo interfere no micro-clima da região, além de assorear os leitos d’água e de 

atacar a vegetação de entorno à bacia, o que reflete influência sobre os cursos d’água. 

Este trabalho expõe resultados da comparação das atividades minerais e da urbanização no 

comportamento hidráulico e hidrológico do córrego Rio do Peixe (Itabira-MG). Com base em 

conhecimento científico já existente, para argumentar que o regime natural de escoamento interfere 

de maneira crítica na sustentabilidade da biodiversidade nativa e na integridade dos ecossistemas 

dos rios e córregos, buscamos correlacionar alterações na mudança de uso e ocupação do solo que 

interferem, por sua vez, no regime natural de escoamento. Para tanto, utilizou-se da análise de séries 

de dados hidrológicos, pesquisas em campo, interpretação de imagens de satélite e outras 

ferramentas de geoprocessamento, além de diversas referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 – Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento e SIG. 

Sensoriamento remoto ou detecção remota consiste em um conjunto de técnicas para atuar 

desde a aquisição até a distribuição de dados sobre um objeto, área, feição, espécime ou fenômenos 

do Planeta Terra, sem que haja contato físico. Estas informações são obtidas através sensores em 

satélites, que captam a radiação eletromagnética emitidas por superfícies ou objetos e as convertem 

para imagens. 

Um fluxo de radiação eletromagnética ao se propagar pelo espaço pode interagir com 

superfícies ou objetos, sendo por estes refletido, absorvido ou mesmo remetido. As variações que 

essas interações produzem no fluxo considerado dependem fortemente das propriedades físico-

químicas dos elementos irradiados e o fluxo resultante constitui uma valiosa fonte de informações a 

respeito daquelas superfícies ou objetos. As informações obtidas, geralmente sob a forma de 

gráficos ou imagens, são então analisadas por especialistas na busca de dados que os auxiliem no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e controle de recursos naturais (INPE, 1980). 

O geoprocessamento consiste no tratamento de informações georreferenciadas, a partir de 

ferramentas matemáticas e computacionais, permitindo atrelar estas informações a imagens de 

mapas (como às imagens obtidas por sensoriamento remoto). O sistema capaz de realizar este 

procedimento denomina-se Sistema de Informação Geográfica, SIG (do inglês GIS – Geografic 

Information System).  

Os modelos mais comuns em SIG são o modelo raster ou matricial e o modelo vectorial. O 

modelo de SIG matricial centra-se nas propriedades do espaço, compartimentando-o em células 

regulares (habitualmente quadradas, mas podendo ser rectangulares, triangulares ou hexagonais). 

Cada célula representa um único valor. Quanto maior for a dimensão de cadas célula (resolução) 

menor é a precisão ou detalhe na representação do espaço geográfico. No caso do modelo de SIG 

vectorial, o foco das representações centra-se na precisão da localização dos elementos no espaço. 

Para modelar digitalmente as entidades do mundo real utilizam-se essencialmente três formas 

espaciais: o ponto, a linha e o polígono. 

As informações nos SIG são divididas de maneira que seja possível visualizar várias 

informações sobrepostas, paralelas ou isoladas uma da outra, ficando a critério do usuário a 

manipulação das mesmas. O SPRING, MapInfo e IDRISI, são dois softwares (SIG) explorados 

neste trabalho, que atuam no sentindo de buscar, comparar e produzir informações a respeito do 

córrego do Rio do Peixe e da região de Itabira. 

 

3. METODOLOGIA 
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3.1 MapInfo 

O MapInfo foi empregado com intuito de mapear e situar a bacia do córrego do Peixe. Para 

realizar este procedimento, o software exigiu uma coleta prévia de um banco de dados. Este banco 

de dados consiste em um conjunto de mapas temáticos, como mapas de micro e macro hidrografia, 

curvas de nível, mapas de divisões políticas de países a municípios, mapas de estradas, 

caracterização do relevo, dentre outros, obtidos na página oficial do IBGE. 

Obtido o banco de dados, importaram-se os limites políticos da cidade de Itabira e das cidades 

adjacentes. Observa-se que todos os dados já foram importados georreferenciados, uma vez que se 

trata de SIG. Caso estes dados não estivessem georreferenciados, seria necessário realizar este 

procedimento. A seguir sobrepôs-se à região dos municípios a micro hidrografia e demarcou-se o 

córrego Rio do Peixe a fim de delinear a bacia do mesmo. 

Durante o procedimento, se coletou coordenadas geográficas dos pontos de mineração, das 

barragens e pontos centrais de urbanização próximos ao município, além dos pontos em que foram 

feitos as coletas de dados em campo (será explicado no próximo item 3.2). Pelo software foi 

possível então demarcar estas coordenadas e junto à bacia do córrego Rio do Peixe geraram-se dois 

mapas. Um mapa temático, situando a bacia dentro do município (Figura 1). E o seguinte da bacia 

com a distribuição das coordenadas citadas (Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Mapa de Localização da Bacia do Córrego Rio do Peixe 
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Figura 2 - Bacia do Córrego Rio do Peixe (Itabira – MG) 

 

3.2 – Coleta de dados em campo 

Para estudar os efeitos nas características hidrodinâmicas do Córrego Rio de Peixes foram 

escolhidos dois trechos (Figura 2). Estes locais foram escolhidos com a proposta de obter dois 

trechos com características antagônicas (um local mais preservado e outro com maior grau de 

interferência antrópica) para análise de velocidade, profundidade e largura do córrego. Para tanto, 

durante a análise dos trechos foram adotados diversos procedimentos.  

A medição da largura da seção transversal foi realizada com dois operadores utilizando-se 

uma trena de 50 metros. Um operador posiciona-se à margem e outro realiza a medição da largura 

total. A medida era anotada e em três pontos, a 20, 50 e 80% da margem, eram realizadas medições 

de profundidade e de velocidade de escoamento. Primeiro registrava-se a profundidade máxima 

com uma trena de até 5 metros e em seguida a medição da velocidade é feita através de um 

fluxímetro que é posicionado a 60% da profundidade total (a partir da superfície da água). Durante 

as medições também se registrava as coordenadas em UTM dos  pontos cotados a partir da margem. 
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Este procedimento foi realizado em 50 seções para cada um dos trechos com um espaçamento de 10 

metros. 

Os fatores ponderados para escolha dos trechos foram estados de preservação, influência de 

urbanização próxima, largura da seção transversal do rio, aparência da água, profundidade, 

sedimentação, incidência de esgoto, mau cheiro, velocidade de escoamento, dentre outros diversos 

fatores físicos que viessem a divergir entre os trechos. E com base nos dados levantados foram 

feitos gráficos estatísticos, a partir do software STATISTICA, que permitiram comparar as relações 

entre as velocidades e profundidades obtidas durante a medição. Além disso, a partir destes dados 

foi calculada a largura (comprimento da lâmina d’água) adimensionalizada pela profundidade, uma 

vez que a comparação entre estes dois dados isolados não seria indicativo de seções variadas. Uma 

vez que a profundidade foi medida a 20%, 50% e 80% da margem, o valor utilizado foi o de maior 

valor encontrado entre os três pontos medidos para cada seção. 

Baseado nos dados coletados, foram calculados raio hidráulico, número de Froude e a relação 

largura/profundidade para cada trecho (Equações de 1 a 3): 

 

m

m
h P

A
R =              (1) 

 

Sendo: 

Área molhada (Am): é a área da seção reta do escoamento, normal à direção do fluxo. 

Perímetro molhado (Pm): é o comprimento da parte da fronteira sólida da seção do canal 

(fundo e paredes) em contato com o líquido; a superfície livre não faz parte do perímetro molhado.  

 

Hmg

V
F

∗
=

 (2) 

 

Sendo: 

F = Número de Froude 

V = velocidade 

Hm = altura d’água 

 

deprofundidaMaior 

largura
=R            (3) 
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Para entender os processos de sedimentação no Rio do Peixe, foram calculados o inverso do 

raio hidráulico e a razão entre largura e profundidade para cada seção transversal.  

 

3.3 – SPRING e IDRISI 

O SPRING e o IDRISI são um SIG (Sistema de Informações Geográficas) com funções de 

processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno, consulta a bancos de 

dados espaciais e outras funções como ferramentas de edição vetorial. 

As imagens obtidas para análise da região de Itabira são imagens digitais provenientes do 

satélite CBERS 2B, Landsat 2 e Landsat 5, disponibilizadas gratuitamente também pelo INPE. Uma 

imagem digital pode ser definida por uma função bidimensional, da intensidade de luz refletida ou 

emitida por uma cena, na forma I(x,y); onde os valores de I representam, a cada coordenada 

espacial (x,y), a intensidade da imagem nesse ponto. Essa intensidade é representada por um valor 

inteiro, não-negativo e finito, chamado nível de cinza. A cada ponto imageado pelos sensores, 

corresponde a uma área mínima denominada “pixel” (picture cell), que deve estar geograficamente 

identificado, e para o qual são registrados valores digitais relacionados à intensidade de energia 

refletida em faixas (bandas) bem definidas do espectro eletromagnético (INPE, 2009). 

Para o CBERS 2B o sensor utilizado para obtenção das cenas foi a CCD (Couple Charged 

Device) de alta resolução. Cada cena é composta por 5 faixas espectrais (5 bandas) e fornece 

imagens de uma faixa de 113 Km de largura a uma resolução de 20m. Já com relação ao Landsat 2 

foi utilizado o sistema MMS, um sensor que registra a radiação eletromagnética em quatro faixas 

espectrais a uma resolução espacial de 80m. Por fim os sensores do Landsat 5 nos fornecem 7 

bandas, com uma área de abrangência de 185 x 185 km e resolução espcaisl de 30 m. 

Uma vez que sabemos que cada superfície ou objeto reflete de maneira diferente o fluxo de 

radiação eletromagnética (expressos pelos tons de cinza), tanto o IDRISI como SPRING nos 

permitem distinguir áreas de urbanização, de mineração, lagos, rios, terras erodidas, de cultivo, 

vegetação e as diferentes formas de uso e ocupação do solo. O olho humano não é capaz de 

disntiguir todos os tons de cinza gerados pelo software, daí a necessidade de alterar realces, 

contrastes e inclusive adicionar cores artificiais para melhor visualização e trabalho da imagem. 

Inicialmente todo este procedimento foi feito pelo SPRING no entanto, como a partir do IDRISI 

obtivemos melhores resultados, as imagens  expostas são em são todas provenientes dele. Outro 

fator também a se considerar, é o fato de utilizamos mais de um satélite para obtenção das imagens. 

Como o CBERS 2B é um satélite mais atual, seguido do Landsat 5 e do Landsat 2 que já foi 

desativado, as fotos quando classficadas por supervisão de pixel resultaram em representações 

distintas, porém não incorretas. 
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Figura 3 - Imagem do satélite CBERS 2B – 18/10/2005 – Bandas 2-4-3 

 

 Como já foi dito as imagens geradas pelos satélites são compostas por diversas bandas. A 

figura 3 é o resultado da junção de três bandas distintas (bandas 2, 3 e 4) pelo Idrisi. Todas as cores 

são cores artificiais atribuídas através do software, uma vez que as bandas sozinhas são compostas 

por tons de cinza. Os trechos em verde mais escuro são vegetações com maior concentração hídrica. 

Já os trechos em verde mais claro, chegando a se misturar com alguns tons de marrom a cinza são 

vegetações com um grau de densidade hídrica menor. Os pontos com coloração entre rosa e roxo 

são solo exposto e os locais em que a coloração está preta são locais com grandes concentrações de 

água como barragens, vertedouros ou lagos. 

Quanto mais intensa a cor, mais característico aquele local com relação à descrição de sua 

respectiva cor. Justificando o raciocínio se observam duas singularidades. O primeiro é que os 

trechos com a cor rosa mais intensa são locais de solo extremamente exposto, resultado da 

mineração (nota-se que este trecho acompanha uma mesma linha que os pontos de mineração da 

figura 2). Outro fator a se ressaltar, é que muitos locais de barragens possuem manchas rosas em 

seu interior. Isto se deve ao fato de serem barragens de rejeitos e com o despejo constante de 
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resíduos minerais esses locais estão sendo assoreados ao ponto de já ser possível observar pelas 

imagens de satélite. As figuras a seguir mostram como este fenômeno foi aumentando ao longo dos 

anos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – Das imagens coletadas 

Observando as figuras 3, 5 e 6 os mesmo locais demarcados na figura 4, verifica-se 

retroativamente o processo de sedimentação das barragens. Em 1984 (figura 6) os reservatórios 

possuíam uma dimensão bem menor do que nas imagens dos anos posteriores e além disso a 

“mancha” de sedimentos praticamente não existe. As áreas com forte tons de rosa também não estão 

presentes, sendo a imagem constituída por forte tons de verde nestes locais (vegetação com alta 

densidade hídrica), mostrando que urbanização e, principalmente mineração, ainda não tinham a 

relevância do impacto ambiental que têm hoje. 

 

Figura 4 – Imagem do satélite Landsat 5 – 01/08/2001 – Bandas 2-4-3 
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Figura 5 – Imagem do satélite Landsat 5 – 01/10/1994 – Bandas 2-4-3 

 

Figura 6 – Imagem do satélite Landsat 5 – 17/07/1984 – Bandas 6-4-3 

(A figura 6 encontra-se diferente das demais, devido a substituição da banda 2 pela banda 6, o 

que afeta somente a visuazaliação mas não a análise dos dados). 
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Pela figura 2 verfiicamos que grande parte das áreas de mineração fazem parte da bacia do 

córrego Rio do Peixe. E analisando as áreas de mineração a partir de 2005, (figura 3 – onde as 

mesmas áreas de mineração estão especificadas), retroagindo até 1984, observamos que densidade 

de locais de mineração decresce e em 1984 é visualmente muito menor.  Fica evidente, portanto, um 

crescimento significativo neste setor apesar, de não termos percentualmente os dados específicos da 

expansão da mineração sobre outras áreas. 

 

4.2 – Dados físicos-hidrodinâmicos 

Tanto a velocidade e profundidade média, como velocidade e profundidade máxima no trecho 

2 foram maiores (Figura 7). Nas visitas em campo constatamos visualmente um maior grau de 

poluição no trecho 2 (trecho mais a leste), além  deste também se encontrar consideravelmente mais 

erodido. Processo em parte resultado da retificação de suas margens. Esta retificação no rio implica 

quase que necessariamente em uma diminuição da sua largura e aprofundamento do leito (figura 8). 

Isto é percebido na figura 9, em que a relação da largura divida pela profundidade é muito menor no 

trecho 2 do que no trecho 1 (trecho mais a oeste). Como os valores de profundidade e largura para 

os trechos são diferentes, observamos no trecho 1 uma razão muito maior, uma vez que a diferença 

entre largura e profundidade é maior do que ocorre no trecho 2. O mesmo aprofundamento com 

redução da largura no trecho 2, são os fatores responsáveis pelo aumento da velocidade de 

escoamento. 

 

 

Figura 7 – Valores de velocidade para cada trecho 
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Figura 8 – Valores de profundidade para cada trecho 

 

Enfim, observamos que considerando aspectos de forma (fator largura/profundidade e 

variação do perímetro molhado nas seções), o trecho 2 apresenta-se mais homogêneo. Esse é outro 

indício de que o mesmo está mais degradado que o trecho 1 (Figura 9 e 10 ). 

 

 

Figura 9 – Valores de largura/profundidade para cada trecho 

 

Para estudar a variação do perímetro molhado nas seções, um fator importante relacionado 

com a capacidade biológica do rio, decidiu-se adotar o inverso do raio hidráulico, que relaciona o 

perímetro molhado com a profundidade e a lâmina d’água. O trecho 1 apresentou maiores valores 

comparados ao trecho 2, o que quer dizer que no trecho 1 a seção transversal da calha apresenta-se 

mais irregular (Figura 10 ). 
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Quanto ao número de Froude, ambos os trechos possuem valores muito parecidos. Além 

disso, possuem apenas Números de Froude menores que 1, o que significa que os dois trechos  

apresentam um escoamento subcrítico ou fluvial, que caracteriza-se por profundidades maiores e 

velocidades mais baixas (Figura 11). 

 

 

Figura 10 – Comparação do inverso do raio hidráulico nos dois trechos 

 

 

Figura 11 – Número de Froude para os dois trechos. 

 

Portanto, intervenções em cursos d’água que tem como objetivo a sua revitalização devem ser 

direcionadas para o restabelecimento e a manutenção da integridade ecológica desses ambientes. 

Os ecossistemas apresentam aspectos físicos heterogêneos, sendo que seus processos 

essenciais dependem dessa heterogeneidade. Assim, fenômenos físicos são fundamentais na 
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estruturação de cursos d’água porque produzem a variabilidade de habitat, que está relacionada 

diretamente com a diversidade de espécies. 

Em ambientes aquáticos, processos que determinam essa diversidade estrutural do ambiente 

estão intimamente ligados ao regime fluvial, que influencia a riqueza das espécies. O regime fluvial 

também é ligado ao ciclo sazonal de inundação, que afeta o sedimento, fluxos de matéria orgânica e 

produção de biomassa. Desta forma, entender como o uso e ocupação do solo estão relacionados 

com as alterações hidrodinâmicas e hidrológicas é fundamental para implementação de medidas de 

recuperação de curso d’água. 
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