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Introdução 

O crescimento econômico do país a partir da década de 70 intensificou a ênfase no 

aproveitamento dos recursos hídricos, no entanto os aspectos ambientais não eram sequer 

questionados, pois, os benefícios estavam voltados fundamentalmente para o crescimento 

econômico, que exige maior uso dos recursos naturais (Tucci 1998). 

Com a deterioração dos recursos naturais, despertou-se uma preocupação com a 

quantificação do impacto que a ocupação humana pode causar nas bacias hidrográficas, 

buscando assim medidas preventivas que minimizem estes danos. 

O gerenciamento dos recursos hídricos e do meio ambiente passa por questões de 

ordem econômica e social (Tucci 1998). O crescimento populacional e o respectivo aumento 

do uso dos recursos naturais tornaram indispensável o planejamento do uso e ocupação de 

bacias hidrográficas, uma vez que a utilização inadequada das mesmas pode acarretar em 

graves perdas para a população e o meio ambiente. 

Com esse quadro, a tendência atual caminha para o desenvolvimento sustentável de 

bacias hidrográficas, que consiste no aproveitamento racional dos recursos com a devida 

pormenorização dos danos ao meio ambiente. Segundo Tucci (1998) a hidrologia evoluiu, 

de uma ciência preponderantemente descritiva e qualitativa, para uma área do 

conhecimento cujos métodos quantitativos tem sido explorados, através de metodologias 

matemáticas e estatísticas, melhorando os resultados e explorando melhor as informações 

existentes. Neste contexto, os modelos hidrológicos tem sido ferramentas fundamentais, 

utilizadas para prognosticar as condições em que o meio está sujeito para que seja possível 
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mitigar seus impactos. São essenciais para o planejamento e tomada de decisões dentro do 

complexo processo de condições naturais e para a interferência do homem (Tucci, 1998). 

Recentemente estudos abordaram as vantagens da aplicação de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) para o manejo dos Recursos Hídricos, enfatizando sua 

capacidade de processamento e análise de dados espaciais (Clark, 1998) e sua 

interoperabilidade com Sistemas de Banco de Dados (Aravantis et al., 2000). O SIG é o 

principal instrumento computacional do geoprocessamento, permite a realização de análises 

complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar um banco de dados 

georeferenciados baseado numa tecnologia de armazenamento, análise, tratamento de 

dados espaciais e temporais e na geração de informações correlatas (Câmara e Medeiros, 

1998). Um SIG pode ser definido também como uma coleção organizada de equipamento, 

código computacional, dados geográficos e pessoal envolvido no trabalho, projetada para 

capturar, armazenar, atualizar, manipular, analisar e apresentar todas as informações 

referenciadas geograficamente (Calijuri e Röhm, 1994). Além de permitir uma dinâmica mais 

acentuada no tratamento das informações e visualização dos fenômenos, o SIG constitui 

uma ferramenta importantíssima na análise de tomada de decisão. 

O objetivo específico do trabalho consiste em contribuir na geração de informações de 

entrada em um Sistema Base de Conhecimentos de um Sistema de Suporte a Decisão 

Espacial (SSDE) para o manejo dos Recursos Hídricos, através da identificação e simulação 

dos aportes de poluição por fontes não-pontuais e de qualidade da água, nos principais 

mananciais da Bacia do Rio Cuiabá – Mato Grosso. 

Grande parte dos modelos hidrológicos e ambientais foi concebida para a simulação 

de fontes poluidoras pontuais. Muitas informações espaciais inerentes a um processo de 

modelagem de bacias hidrográficas não são contempladas nessa abordagem. Essas 

limitações começam a ser superadas em função da disponibilidade de imagens de 

sensoriamento remoto, com informações relevantes sobre os processos físicos que se 

desenvolvem nas bacias hidrográficas. Novas concepções para esses modelos devem levar 

em conta a disponibilidade desses dados espaciais, que, por outro lado, exigem 

conhecimentos e estudos de tratamento diferenciados (Libos & Zeilhofer, 2003). 

Para estimar os aportes de poluição por fontes difusas ou não pontuais, que ocorrem 

pela lixiviação dos nutrientes advindos de adubos usados nas plantações que deterioram a 

qualidade da água dos mananciais utilizou-se o PLOAD (Pollutant Loading Aplication), uma 

ferramenta analítica desenvolvida pela USDA (2000), como componente do sistema de 

manejo de bacias hidrográficas BASINS. Esse modelo foi aplicado na sub-bacia do Rio 

Manso, uma das principais formadoras da bacia do Rio Cuiabá, caracterizada por intenso 

uso agrícola e grande susceptibilidade a erosão. A partir das informações geradas pelo 
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PLOAD e posteriormente validadas, com dados do Sistema Integrado de Monitoramento 

Ambiental da Bacia do Rio Cuiabá – SIBAC (Zeilhofer et al., 2002), foi possível estimar os 

aportes médios anuais de poluição difusa na sub-bacia. 

Este estudo ganha relevância devido ao fato da bacia do rio Manso estar localizada a 

montante do complexo Pantanal, estando inserida em um estado com vocação 

eminentemente agrícola. 

Revisão de Literatura 

A Partir da Segunda metade do século XX, as transformações no perfil da economia 

brasileira e o crescimento demográfico refletiram fortemente sobre os usos dos recursos 

hídricos e do solo. 

Muito embora não seja o único agente responsável pela diminuição da qualidade da 

água, a agricultura contribui para a degradação dos mananciais. Isto pode se dar por meio 

da contaminação dos corpos d’água, pela lixiviação dos nutrientes presentes nos adubos 

usados nas plantações, que conseqüentemente deterioram a qualidade da água dos 

mananciais, resultando na denominada poluição por fonte não pontual ou difusa (Libos et al, 

2003). 

Para aumentar a produtividade agrícola, tornou-se habitual o emprego de fertilizantes 

químicos inorgânicos ricos, principalmente em nitrogênio e fósforo. As chuvas se constituem 

no principal veículo desses nutrientes, principalmente os nitrogenados e os fosfatados que 

levados dos campos de cultivo para os corpos d’água, contribuem para a proliferação de 

microorganismos autótrofos, que consomem grandes de oxigênio dissolvido na água, 

causando a eutrofização dos mananciais, este tipo de poluição é denominada difusa ou não 

pontual. 

Os processos de eutrofização podem provocar a morte de peixes e outras espécies 

aquáticas. Além disso, águas com alto teor de nitrato podem causar problemas de saúde 

humana, como diminuição da capacidade do sangue em transportar o oxigênio, pela 

formação de uma substância denominada metamoglobina. O nitrato, reduzido a nitrito no 

intestino, pode reagir com outras substâncias e formar substâncias cancerígenas (Tomé, 

2004). 

Segundo Novotny e Olem (1994) e Ongley (1997) a contaminação das águas 

decorrentes de fontes não pontuais é resultado de atividades humanas em que os 

contaminantes não têm um ponto definido de entrada nos cursos de água que os recebem. 

As cargas poluidoras não pontuais são geradas em áreas extensas e chegam aos corpos de 

água de forma intermitente, dificultando assim sua identificação, medição e controle. 
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Novotny e Chesters (1981) ressaltam que a extensão da poluição não pontual é 

associada, ao menos em parte, a certos eventos climáticos imprevisíveis, assim como a 

condições geológicas e geográficas, podendo diferir muito de região para região e de ano 

para ano. Portugal (2001) comenta que esse tipo de poluição tem se intensificado em 

decorrência e da utilização desregrada de fertilizantes químicos e agrotóxicos e da gestão 

incorreta das volumosas quantidades de resíduos orgânicos gerados nas explorações 

agropecuárias. 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) estão sendo aplicados com sucesso na 

simulação distribuída ou semi-distribuida da poluição difusa. Morari et al (2004) integraram o 

modelo CropSyst a um ambiente ArcInfo para avaliar o impacto de diferentes práticas de 

manejo na poluição difusa em uma bacia do rio Pó, Itália. Leon et al. (2001) concluem que o 

acoplamento de modelos de poluição difusa com SIGs melhora substancialmente a 

portabilidade do modelo para outras bacias hidrográficas. 

Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Manso é uma das principais formadoras da bacia do rio 

Cuiabá, que por sua vez compõe a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, localizada a 

montante do complexo Pantanal, no estado de Mato Grosso, possuidor de vocação agrícola. 

A bacia do rio Cuiabá caracteriza-se por uma grande diversificação, nas formas de 

apropriação dos recursos naturais. A Figura 1 apresenta a delimitação da bacia hidrográfica 

do rio Cuiabá com os seus limites físicos. 
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Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Cuiabá e respectivas sub-bacias (Libos et al., 2003). 

As águas da bacia do rio Cuiabá são utilizadas para o abastecimento público e rural, 

industrial, agrícola, geração de energia, diluição dos despejos, pesca, navegação e lazer. 

Apesar de não haver quantificado os percentuais utilizados por esses setores na bacia, 

Telles (1999) e Werneck Lima et al. (1999) apontam que, em geral, 70,1% das águas 

captadas destinam-se às atividades agrícolas, incluindo dessedentação de animais, 20% 

para o uso industrial e 9,9% para o abastecimento público. Segundo Sondotécnica (1987 

apud Pereira, 2004) “o Rio Manso representa cerca de 40% da bacia do rio Cuiabá e 2% da 

bacia hidrográfica que influencia o complexo hídrico do Pantanal.” 

O processo de colonização da região, teve sua origem às margens dos rios. Em 

Chapada isso ocorreu devido “ao fato de possuir uma grande quantidade de metais 

preciosos como ouro e diamante.” (Toledo, 2003). 

 No século XIX as margens dos rios Quilombo, Casca e Manso serviram de refúgios 

para negros, índios e populações brancas excluídas, esses formaram quilombos de até 600 

homens. Sua produção inicialmente se baseou em: “farinha de milho, mandioca e açúcar 

para o abastecimento de Cuiabá e região do Araguaia”. (Toledo, 2003). 
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As cabeceiras da bacia hidrográfica do rio Manso localizam-se no Planalto do Casca, 

com altitudes acima de 700 m e as partes médias e baixas, na Depressão Cuiabana com 

área total de 10859 km2. Segundo Vital et al. (1996), a área de estudo apresenta como 

vegetação predominante o cerrado em que a agricultura é uma das principais atividades, 

com ocorrências de monoculturas, principalmente de soja, milho e arroz. Ocorre ainda a 

exploração de diamantes e calcário. Conforme classificação supervisionada com duas 

imagens do Landsat ETM do ano 2000, a bacia é coberta por 8,9% é de Floresta, 54,1% de 

Cerrado, 19,0% de Pasto, 6,4% de Plantação, 9,9% de solo aberto, 1,2% de rios, córregos e 

lagos e 0,03% de áreas urbanas (Figura 2). 

 

Figura 2. Uso e ocupação do solo da sub-bacia do rio Manso, conforme classificação 
supervisionada de duas imagens Landsat TM. 

De acordo com o Relatório de Assistência Técnica e Extensão Rural (Toledo, 2003) o 

solo da bacia é classificado predominantemente como alissolo, horizonte B textural, também 

podendo ser encontrado o brumado ou acinzentado de textura média, devido à 

predominância de solos arenosos profundos de coloração de vermelho a amarelo, resulta na 

sua baixa fertilidade, que só seria resolvido com aplicação de: calcário, magnésio e 

adubações de potássio e fósforo. 

A bacia hidrográfica do Rio Manso, conforme Alho et al. (2003), compreende uma 

superfície ondulada, que foi rebaixada até o leito do rio, esculpida em rochas das formações 

Botucatu e Bauru, ambas de origem continental, de composição arenosa e de rochas de 
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formação basalto, areníticas, calcáreas, filitos e quartzitos, visíveis no leito do rio e em 

escarpas ou afloramentos rochosos. 

O clima da região é caracterizado por uma temperatura média entre de 27,6ºC a 23ºC, 

sendo o mês outubro o mais quente, e o mais frio julho. Segundo Silveira (2003) a 

classificação de Köppen aponta o clima da região como sendo do tipo AW, Tropical Semi-

Úmido, com dois períodos distintos: um seco, de maio a outubro, e outro chuvoso, de 

novembro a abril, isso possibilita o plantio de sementes que produzirão num futuro breve, o 

alimento necessário para a subsistência das famílias. De acordo com Alho et al. (2003) a 

pluviosidade média apresenta três períodos: de dezembro a março, cuja precipitação média 

mensal é de 205,4mm; de outubro a abril, varia entre 127,5 a 176,6 mm mensais; e o 

período de maio a setembro, cuja variação é entre 65,8 a 10,5mm, sendo os meses mais 

secos, junho, julho e agosto. 

A área de estudo comporta a barragem do rio Manso, localizada à jusante da 

confluência do Rio Casca com o Rio Manso, entre as coordenadas geográficas 15º11’25’’ e 

14º44’42’’ de latitude sul e 55º52’46’’ e 55º19’23’’ de longitude oeste, nos municípios de 

Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, estado de Mato Grosso. 

METODOLOGIA 

No presente trabalho utilizou-se de um modelo hidrológico, o PLOAD, desenvolvido 

pela USEPA (1998) que quantifica os aportes de poluição difusa em bacias hidrográficas, 

que pode ser classificado, segundo Tucci (1998), como um modelo de planejamento, pois 

envolve uma bacia hidrográfica e busca a quantificação ambiental. O PLOAD foi 

desenvolvido como componente do sistema de manejo de bacias hidrográficas BASINS 

(USEPA 1998). Para garantir a interoperabilidade com o ambiente SIG do SIBAC, foi 

desenvolvida uma adaptação de PLOAD às estruturas computacionais de SIBAC a partir da 

programação do sistema com a linguagem orientada a objetos de ArcView – AVENUE. 

Para executar o modelo são necessários os dados de entrada a seguir (Figura 3): 

i. um plano de informação (PI) do uso e ocupação de solo da bacia; 

ii. um PI dos limites das sub-bacias; 

iii. tabela dos valores das Concentrações Médias por Evento (CME’s), ou seja as 

taxas de poluentes difusos esperados por classe de uso e ocupação do solo; 

iv. Tabela das taxas de impermeabilidade do terreno (Tabela 1) para cada classe 

de uso e ocupação do solo. 
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O plano de informação da divisão da bacia em sub-bacias, necessário para executar 

uma simulação, origina-se do modelo numérico de terreno (MNT), analisado através do pré-

processador do modelo hidrológico NGFlow (figura 4). O Plano de Informação do uso e 

ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Manso representado na figura 2, foi obtido a 

partir da classificação supervisionada de duas imagens Landsat ETM (WRS 226/70 e 

226/71) de 02 de julho de 2000. Foram atribuídas, em seguida, a cada classe de uso e 

ocupação de solo diferenciada, as Concentrações Médias por Evento e as taxas de 

impermeabilidade do terreno, valores ajustados e baseados em estudos bibliográficos 

realizados por Libos et al. (2003). 

Modelo GIS baseado em ArcView, para
fazer simulação de fontes difusas em sub-

bacias.

Distribuição geográfica e
alfanumérica dos aportes de

poluição difusa.

 Um Plano de
Informação com a
divisão das sub-

bacias por classe de
uso e ocupação do

solo (.shp).

SIBAC

Validação da
simulação a partir dos

dados observados
pelo Sistema
Integrado de

Monitoramento
Ambiental da Bacia

do Rio Cuiabá.

 Um Plano de
Informação com a
divisão das sub-

bacias (.shp).

Modelo Numérico de
Terreno

(MNT)analisado pelo
pré-processador do
modelo hidrológico
NGFlow (Santos &

Zeilhofer 2003).

Uma tabela com taxas de
poluentes difusos

esperados por classe de
uso e ocupação do solo

(.dbf).

Uma tabela com os valores
de impermeabilidade do

terreno esperados por uso
e ocupação do solo (dbf).

Dado de precipitação
anual.

Classificação supervisionada
de duas imagens Landsat

ETM (WRS 226/70 e 226/71).

Taxas de chuva que
produzem vazão.

 

Figura 3. Representação dos dados de entrada do modelo PLOAD. 
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Figura 4. Modelo Numérico de terreno sobreposto com os limites das sub-bacias do 
rio Manso, extraídas a partir do pré-processador do modelo hidrológico NGFlow 
(Santos & Zeilhofer 2003). 

Tabela 1. Valores das Concentrações médias por evento (CME’s), e taxas de 
impermeabilidade do terreno para cada classe de uso e ocupação do solo. 

Classe Nitrogênio 
total (mg/l) 

Fósforo total 
(mg/l) 

Impermea-
bilidade (%)  Área (km2) Uso do solo 

(%) 
Floresta 0,000 0,000 0  959,43 8,9 
Cerrado 0,000 0,000 0  5847,25 54,1 
Pasto 1,300 0,010 4  2050,26 19,0 
Plantação 2,000 1,300 4  686,26 6,4 
Solo aberto 2,000 0,400 4  1073,16 9,9 
Água 0,000 0,000 0  185,72 1,7 
Sombra 0,000 0,000 2  52,98 - 
Cidade 0,000 0,000 60  3,72 0,03 

  

Foram realizadas simulações das concentrações médias anuais dos principais 

poluentes oriundos da poluição difusa, o nitrogênio total e o fósforo total. Os resultados 

foram validados a partir de seis pontos de monitoramento de qualidade da água (medianas 

2000-2004), obtidos do banco e dados do SIBAC, comparando -lhes com as médias 

ponderadas das concentrações simuladas para as sub-bacias a montante dos pontos de 

monitoramento. Não foram considerados ainda PIs representando práticas de melhor uso, 

que podem ser introduzidos nas simulações em forma de um tema vetorial. 
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Resultados e Discussão 

As figuras 5 e 6 mostram os resultados de simulações das concentrações de 

Nitrogênio Total (Figura 5) e Fósforo Total (Figura 6) nas micro-bacias do Rio Manso, 

sobrepostas com as medianas das concentrações observadas em seis pontos de coleta 

durante os anos 2000 e 2004. A tabela 2 representa o comparativo das concentrações 

observadas e simuladas. 

 

Figura 5. Concentrações de Nitrogênio Total simuladas pelo PLOAD nas micro-bacias 
do Rio Manso, sobrepostas com as medianas de concentrações observadas (2000-
2004), a rede hidrográfica e a represa de Manso. 
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Fi
gura 6. Concentrações de Fósforo Total simuladas pelo PLOAD nas micro-bacias do 
Rio Manso, sobrepostas com as medianas de concentrações observadas (2000-2004), 
a rede hidrográfica e a represa de Manso. 

As maiores concentrações de Nitrogênio Total e Fósforo Total foram simuladas para as 

cabeceiras dos Rios Casca e Quilombo, onde o uso agrícola é mais intenso, com 

predominância de monoculturas de soja e algodão. As menores concentrações foram 

obtidas nas cabeceiras do Rio Manso e próximo à saída da bacia, onde a vegetação nativa 

esta mais preservada. 

Tabela 2. Concentrações de Nitrogênio e Fósforo Total medidas nos pontos de 
monitoramento, simuladas pelo PLOAD (média ponderada das sub-bacias a 
montante), e o respectivo desvio entre as mesmas. 

 

Medido (Mediana) Simulado (Média Ponderada) Desvio (mg/l) 
Pontos Ntot Ptot Ntot Ptot Ntot Ptot 
Rcas2 0,84 0,06 0,67 0,15 0,17 -0,09 
Rm5 0,48 0,07 0,66 0,07 -0,18 -0,01 
Rm7 0,35 0,08 0,52 0,27 -0,16 -0,19 
Rm8 0,59 0,08 0,60 0,31 -0,01 -0,23 
Rqui0_1 0,86 0,11 0,70 0,22 0,16 -0,11 
Rm1 0,48 0,06 0,62 0,12 -0,14 -0,06 
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A simulação das concentrações de Nitrogênio Total (Ntot) mostrou congruência 

satisfatória com os valores observados, resultando em um coeficiente de correlação (R2) 

0,63. As simulações de Fósforo Total resultaram em uma superestimação sistemática e R2 

baixo de 0,30, obtendo a maior estimativa na cabeceira do Rio Casca, enquanto as 

concentrações médias mais elevadas foram medidas próximo da saída da bacia. 

Esses resultados salientam a necessidade de um aumento na freqüência amostral do 

monitoramento, considerando sobretudo as grandes variações nas concentrações 

observadas para as diferentes coletas. Da mesma forma, a calibração das simulações com 

os valores CME obtidos por estudos bibliográficos devem ser revistos. Por último sugere se 

também a introdução de novas variáveis no modelo, tais como práticas de melhor manejo e 

abatimento das cargas em função da distância das fontes poluidoras dos mananciais e 

efeitos redutivos por mata ciliares (NARANJO, 1997). 

Conclusões 

O objetivo mais amplo desta pesquisa constituiu-se em avaliar a qualidade da água da 

bacia do rio Manso, considerando as contribuições oriundas da poluição difusa através de 

uma modelagem baseada em geoprocessamento. Mais especificamente, este trabalho 

contemplou a análise da distribuição espacial dos poluentes, nitrogênio total e fósforo total, 

de modo a explicitar os efeitos causados pela ocupação do solo na bacia em estudo. 

A integração do PLOAD no ambiente SIG de SIBAC facilita o pré-processamento dos 

dados espaciais de entrada e disponibiliza interfaces personalizados para alimentação e 

inicialização do modelo. O usuário dispõe de meios alternativos para visualização dos 

resultados de simulações em mapas e tabelas, permitindo a comparação de diferentes 

cenários. 

 A aplicabilidade do modelo nas condições geo-ambientais do Centro Oeste foi 

avaliada nas simulações de poluição difusa média anual na bacia hidrográfica do rio Manso. 

A validação mostrou que as simulações de Nitrogênio Total refletem de forma confiável a 

situação real na bacia. Supõe-se que os elevados desvios constatados para as simulações 

de Fósforo Total se devem às limitações amostrais e falta de conhecimentos sobre as 

contribuições geradas pelas principais culturas sob as características climáticas e 

pedológicas da região. 
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