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Resumo 
O presente estudo teve como principal objetivo analisar a influência dos fatores naturais que interferem 
na quantidade de água na bacia do alto curso do córrego Três Marcos em Uberlândia-MG-Brasil. Para 
atingir esse objetivo, foram propostos alguns objetivos específicos, como: Delimitar a área de 
contribuição da nascente do córrego Três Marcos; Caracterizar os fatores geológicos, geomorfológicos 
e hidrogeológicos da área estudada; Mensurar a vazão do referido córrego dentro da área de estudo e 
realizar ensaios in situ para obter coeficiente de permeabilidade (k) do solo. A escolha da área 
estudada deveu-se a sua importância como um manancial de água utilizado para irrigação em 
pequenas propriedades rurais em sistema de agricultura familiar. Entretanto, parte dessa área é 
abrangida pelo perímetro urbano de Uberlândia, que tem apresentado um elevado índice de 
crescimento da ocupação urbana nas últimas décadas, resultando em graves impactos sobre os 
recursos hídricos.  Os procedimentos e métodos operacionais se constituíram na utilização de 
documentos cartográficos do IBGE e IBC/GERCA, da USAF; pesquisas bibliográficas; levantamentos 
de campo; mensurações de vazões; levantamento dos fatores geológicos, geomorfológicos e 
hidrogeológicos da área estudada, ensaios de solo. A partir dos resultados obtidos, observa-se os 
materiais inconsolidados residuais da formação Marília podem ser considerados de grande 
desempenho para recarga do aquífero e para a manutenção das vazões do córrego Três Marcos. A 
maior parte da área da bacia de contribuição possui relevo bastante plano, caracterizado como áreas 
de recarga dos aquíferos locais e regionais. De posse dos resultados da pesquisa espera-se fornecer 
subsídios para um melhor planejamento do uso do solo e das águas para o desenvolvimento das 
atividades econômicas, bem como a disponibilização de informações que permitam aos órgãos 
governamentais e não governamentais proporem um plano que contemple a avaliação integrada da 
água superficial e água subterrânea para a área estudada.  
 
Palavras-chave: Água. Geologia. Hidrogeologia. Planejamento ambiental. Gestão ambiental.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presença da água em nosso planeta é fator determinante para a existência das condições 

essenciais para a origem e manutenção da vida sobre sua superfície. A água participa de uma série de 
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processos geológicos que modificam constantemente a configuração da crosta terrestre e sua ampla 

distribuição sobre a Terra nos diversos estados físicos, regula o clima da Terra. Para o homem, a água 

é um elemento representativo de valores sociais e culturais; recurso natural essencial para produção de 

bens de consumo agrícolas e industriais; meio para locomoção, transporte, produção de energia e 

lazer, dentre outros.  

Historicamente, a água está relacionada diretamente à propagação do homem na Terra. As 

grandes civilizações surgiram, prosperaram e se desenvolveram no entorno de áreas providas de muita 

água, enquanto outras decaíram ou findaram quando o fornecimento de água deixou de ser farto. 

(REBOUÇAS, 2004). 

Nos dias atuais, o homem em suas múltiplas atividades necessita de volume cada vez maior da 

água. Entre seus múltiplos usos, podem-se citar: abastecimento humano; abastecimento industrial; 

irrigação; recreação; função estético-paisagística; trabalho pastoril; preservação da flora e fauna; 

geração de energia elétrica; transporte; diluição e afastamento de despejos. (MOTA, 1988). 

Diante disso, o principal objetivo deste estudo é analisar a influência dos fatores naturais que 

interferem na quantidade de água na bacia do alto curso do córrego Três Marcos em Uberlândia-MG-

Brasil. Para atingir esse objetivo, foram propostos alguns objetivos específicos, tais como: Delimitar a 

área de contribuição da nascente do córrego Três Marcos; Caracterizar os fatores geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos da área estudada; Mensurar a vazão do referido córrego dentro da 

área de estudo e realizar ensaios in situ para obter coeficiente de permeabilidade (k) do solo. 

O reconhecimento geológico da bacia do alto curso do córrego Três Marcos se tornou uma 

importante fonte de informação a ser analisada em decorrência dos aspectos condicionantes da 

geologia somados a outros elementos do meio ambiente, tais como: características dos solos, 

configuração da paisagem e, principalmente, os aquíferos. 

A escolha da área estudada deveu-se a sua importância como um manancial de água utilizado 

para irrigação em pequenas propriedades rurais em sistema de agricultura familiar. Entretanto, parte 

dessa área é abrangida pelo perímetro urbano de Uberlândia, que tem apresentado um elevado índice 

de crescimento da ocupação urbana nas últimas décadas, resultando em graves impactos sobre os 

recursos hídricos. De um lado a água do córrego Três Marcos exerce um papel fundamental para a 

produção agrícola nos minifúndios. De outro, o crescimento urbano acelerado da cidade de Uberlândia, 

especialmente nas duas últimas décadas, vem ocupando parcelas cada vez maiores da área de 

recarga da nascente desse córrego (Figura 01). Desse modo, a impermeabilização do solo na área da 

bacia de contribuição tem aumentado na mesma proporção, o que poderá contribuir para a redução da 

vazão da nascente e do córrego como um todo. Além disso, a parcela das águas pluviais não infiltradas 

através do solo é lançada diretamente no curso d’água.  
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Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo – Uberlândia-MG. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 Os procedimentos e métodos operacionais basearam-se em pesquisas bibliográficas 

relacionadas ao tema pesquisado. Essa pesquisa foi efetuada em livros, teses, dissertações, artigos 

científicos, anais de congresso, revistas especializadas, mapas diversos, dentre outros.  

 Foram efetuados vários trabalhos de campo para reconhecimento da área de estudo e 

definição de quatro pontos para mensurações de vazões e a periodicidade das mesmas. Determinados 

os pontos de mensuração das vazões, efetuou-se a escolha dos métodos para determinação das 

vazões. 

Diante das dificuldades encontradas para o uso somente do vertedor triangular em todas as 

seções, as medições de vazões foram efetuadas mediante quatro métodos: método do flutuador que foi 

realizado no ponto P1; método do vertedor triangular no ponto P2; método volumétrico (método do 

vasilhame) no ponto P3 e em galeria circular (tubulação) no ponto P4. As determinações da vazão 

foram realizadas em alguns meses nos períodos secos e chuvosos, entre os meses de maio de 2011 a 

fevereiro de 2012. A razão da escolha de métodos distintos para medições das vazões deve-se às 

condições locais, tais como: leito constituído de materiais erodíveis; grande largura do canal; 

sinuosidade, presença de vegetação na margem; grande volume do fluxo de água do local estudado; 

além da existência de condições adequadas para determinação (tubulação).  

A definição da periodicidade das campanhas de coleta de dados de vazão seguiu a 

sazonalidade climática regional, que influencia a variação da quantidade de água nos períodos 

chuvosos e secos do ano. 

Os mapas temáticos apresentados no presente estudo, tais como: mapa de localização; mapa 

dos pontos de medidas de vazão; mapa da área de contribuição e mapa geológico foram 

confeccionados sobre a carta topográfica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

carta Cachoeira do Sucupira, folha SE-22-Z-B-VI-4-SO, na escala 1:25.000 de 1984, do Ministério do 

Exército. 

Os trabalhos de geoprocessamento foram desenvolvidos no software ArcGis 9.3, onde efetuou-

se a vetorização e o cálculo da bacia hidrográfica; a delimitação da bacia de contribuição e dos pontos 

de medidas de vazão, além do mapa de localização da área de estudo. 

A caracterização dos condicionantes geológicos e hidrogeológicos da área de contribuição e da 

bacia do córrego Três Marcos foi realizada com o intuito de identificar as litologias, os contados 

geológicos e as principais feições estruturais e suas possíveis implicações no condicionamento da 

zona saturada freática responsável pela alimentação da nascente do córrego Três Marcos. Essa 

caracterização foi feita por meio de compilação das informações existentes sobre a área de estudo, 
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onde se efetuou ampla revisão bibliográfica, coletando dados a partir de mapas geológicos, cartas 

topográficas e levantamento de campo.  

Para os ensaios de infiltração, foram escolhidos alguns pontos dentro da área de estudo, com o 

intuito de caracterizar os solos quanto à sua capacidade de permitir a passagem da água. Esses 

pontos foram definidos, levando-se em consideração, a topografia e os diferentes usos e ocupação do 

solo. Esses ensaios foram realizados por meio do Permeâmetro de Guelph, o qual foi desenvolvido por 

Reynalds e Elrick, em 1983 e aperfeiçoado em 1985, na Universidade de Guelph, no Canadá. (SOTO, 

1999 apud COSTA e NISHIYAMA, 2007). 

Para o cálculo da permeabilidade foi feita uma estimativa de α, em que o solo foi avaliado 

visualmente quanto à sua macroporosidade e textura, de acordo com a tabela 01. Diante disso, na 

presente pesquisa, foi utilizado o valor 0,12 para o parâmetro α, por ser o que melhor se ajustava nas 

características dos solos da área estudada.  

 

Tabela 01 – Dados para o parâmetro α 

α (cm-1) TIPO DE SOLO 

0,01 Argilas compactadas (aterros, liners, sedimentos lacustres e marinhos) 

0,04 Solos de textura fina, principalmente sem macroporos e fissuras 

0,12 Argilas até areias finas com alta a moderada quantidade de macroporos 

0,36 Areia grossa inclui solos com macroporosidade e fissuras evidentes 

Fonte: Soto (1999 apud COSTA & NISHIYAMA, 2007). 

 

 

3. RESULTADOS 
 

As medidas de vazão foram realizadas em quatro pontos da área estudada. (Figura 02). Os 

pontos identificados como P1 e P4 foram posicionados em um canal artificial (rego d’água) que parte 

da cabeceira do córrego Três Marcos. O ponto P2 está localizado no curso d’água, aproximadamente a 

1.200 metros da nascente do córrego Três Marcos. O ponto P3 foi posicionado em tanque que recebe 

água de um segundo canal artificial situado a jusante do primeiro.  

A escolha dos pontos para a mensuração das vazões parciais foi condicionada pela facilidade 

de acesso e melhores condições locais para a realização do trabalho, além de representarem as 

saídas de água da área de estudo. 
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Figura 02 – Localização dos pontos de determinação da vazão. 

 

Os resultados obtidos nas mensurações das vazões dos pontos escolhidos estão apresentados 

na tabela 02, conforme a periodicidade das campanhas de coleta de dados de vazão. 
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Tabela 02 – Medidas de vazão – alto curso do córrego Três Marcos – Uberlândia-MG. 

                                  MEDIDAS DE VAZÃO  

 
DATA 

Mês/ano 

VAZÃO DO FLUXO POR PONTOS AMOSTRADOS 
em m³/h 

SOMATÓRIA 
DAS VAZÕES 
PARCIAIS DO 

FLUXO 
em m³/h 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTOS 1 A 4 

Maio/11 
248,49 64,50 31,43 258,45 602,87 

Junho/11 
227,52 65,16 25,34 248,50 566,52 

Agosto/11 
259,20 69,12 21,74 302,46 652,52 

Outubro/11 
261,72 59,76 24,73 275,45 621,66 

Novembro/11 
295,20 64,55 29,16 356,47 745,38 

Dezembro/11 
352,44 104,40 25,73 383,47 866,04 

Fevereiro/12 
365,76 121,00 23,68 501,19 1011,63 

Org.: OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012. 

 

Os valores de vazão obtidos na bacia do alto curso do córrego Três Marcos estão 

representados nos gráficos das figuras 03 e 04. 

 
Figura 03 – Resultados de medidas de vazão na bacia do alto curso do córrego Três Marcos – Uberlândia-MG. Org.: 
OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012. 
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Figura 04 – Resultados de medidas de vazão – Variabilidade da vazão nos pontos de amostragem – área de estudo. 
Org.: OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012. 

 

As vazões encontradas durante o período das campanhas de coleta de dados mostraram que 

seus valores sofrem certa influência da sazonalidade climática relacionada a períodos secos e 

chuvosos do ano. Contudo, observa-se por meio desses dados que os valores das vazões são 

diretamente influenciados pela infiltração das águas de superfície, como das áreas de topos, que 

alimentam a zona saturada encontrada sob essa superfície, gerando a manutenção e regularização da 

vazão. Isso pode ser justificado com a comparação dos gráficos de vazão e precipitação. (Ver figuras 

03 e 05).    

Os valores evidenciaram também que existe um acréscimo de vazão entre os pontos 1 (canal 

próximo da nascente) e 4 (canal em local situado a jusante do ponto 1), o que sugere uma contribuição 

ao longo do canal. 

 
Figura 05 – Gráfico das precipitações dos meses que compõem o período de coleta de vazões. 
Org.: OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012. 
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Na área estudada foram observadas litologias arenosas e rudáceas pertencentes à formação 

Marília e basaltos da Formação Serra Geral. Com base nos levantamentos de campo e consultas a 

literaturas que tratam da geologia da área estudada e/ou de seu entorno elaborou-se um mapa 

litológico. Encontram-se indicadas nesse mapa todas as nascentes que compartilham as águas da 

zona saturada freática com a nascente do córrego Três Marcos e suas respectivas cotas altimétricas. 

(Figura 06). 

Nesta área, a formação Marília é caracterizada pelos litotipos arenosos do membro Serra da 

Galga, normalmente conglomeráticos e ausência de cimentação carbonática. Segundo Nishiyama 

(1998) essa formação possui espessura da ordem de 60 metros na área de contribuição da nascente 

do córrego Três Marcos.  

A formação Serra Geral aflora em uma pequena porção da área estudada localizada na sua 

porção jusante, representada basicamente pelas rochas efusivas básicas (basaltos). Os basaltos da 

formação Serra Geral, na bacia do alto curso do córrego Três Marcos e áreas adjacentes, apresentam 

espessura de ordem de 200 metros e possuem estrutura variada, como o basalto maciço, que 

predomina nos níveis internos dos derrames e o basalto vesículo-amigdaloidal que ocorre na porção de 

topos dos derrames. (NISHIYAMA 1989; DAVINO, 1960).  

Baseando na literatura existente e nos levantamentos de campo realizados nesse estudo, foi 

confeccionado um perfil geológico da área estudada. (Figura 07). 

Na área estudada estão presentes os aquíferos Bauru e Serra Geral. O aquífero Bauru, 

representado pela formação Marília, mostra característica de aquífero não confinado associado às 

camadas areno-argilosa, areno-conglomerática. Distintamente do aquífero Marília, o aquífero Serra 

Geral ocorre em condição semiconfinada pela formação Marília e se caracteriza como um aquífero do 

tipo fissural. 

Entende-se como área de recarga de aquífero toda porção de terreno onde a infiltração de 

águas de superfície é considerável, podendo alimentar direta ou indiretamente a zona saturada 

encontrada abaixo dessa superfície. É justamente essa área de recarga, a responsável pela 

manutenção do nível da zona saturada do subsolo e pela alimentação e regularização da vazão dos 

cursos d’água. 

As áreas com topografia mais planas e de solo permeável são caracterizadas como área de 

recargas de um aquífero, pois as condições físicas do relevo e a permeabilidade do solo, geralmente 

fazem com que ocorra maior infiltração das águas pluviais no subsolo. 

 



10 

 

Figura 06 – Mapa litológico da área de estudo e do seu entorno. 

 
 



11 

 

Figura 07 – Perfil geológico da área de influência da bacia do alto curso do córrego Três Marcos – Uberlândia-MG. 
Org.: OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012.   Adaptado de NISHIYAMA (1989).  
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A região situada a montante da cabeceira do córrego Três Marcos está inserida em uma 

superfície plana, recoberta por solos de permeabilidade relativamente elevada. Nessas condições a 

maior parte das precipitações se infiltra através do solo e migra diretamente até o aquífero Marília, 

alimentando sua zona saturada e provendo uma vazão elevada de água à nascente do referido 

córrego. (Ver figura 07). 

A área de contribuição da nascente do córrego Três Marcos possui 7236059,76 m² (723,60 ha) 

e a bacia do alto curso do referido córrego possui 11432442,86 m² (1.143,24 ha). O solo dessa área é 

ocupado parcialmente por bairros residenciais, comércio, setor logístico como o entreposto da Zona 

Franca de Manaus, empresas do setor agrícola e indústrias. Em menor escala, encontram-se as 

porções cobertas por culturas anuais e remanescentes de vegetação típica do bioma Cerrado. (Figura 

08). 

Nos últimos dez anos, esse setor da cidade de Uberlândia vem sendo ocupado pela expansão 

urbana de forma acelerada. De acordo com o Zoneamento Urbano de Uberlândia (2011), elaborado 

pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, as porções delimitadas pelo perímetro urbano da 

área estudada estão inseridas nas seguintes zonas: Zona de Transição – ZT; Zona Residencial – ZR2; 

Zona de Urbanização Específica 2 – Centro Empresarial Leste. Além disso, uma parcela significativa 

está inserida na área de expansão urbana de Uberlândia, avançando em direção à cabeceira do 

córrego Três Marcos. 

A maior parte da área da bacia de contribuição possui relevo bastante plano, caracterizado 

como áreas de recarga dos aquíferos locais e regionais. É de se considerar que a área onde foi 

implantado o bairro Morumbi constitui-se como a principal área de recarga da zona freática que 

alimenta a nascente do córrego Três Marcos, uma vez que seu relevo apresenta a forma característica 

de suave depressão, o que permite o acúmulo das águas pluviais e sua infiltração. As águas que 

chegam até o aquífero Marília têm sua percolação vertical profunda e restrita em razão da baixa 

permeabilidade do aquífero Serra Geral, especialmente da porção de topo dessa unidade aquífera.  

Desse modo, constituem linhas de fluxo horizontais que irão formar as nascentes dos córregos, 

inclusive a nascente do córrego Três Marcos, contribuindo para a manutenção de sua vazão.  

No entanto, a partir do momento que a superfície aplainada da área de contribuição da 

nascente do córrego Três Marcos passou a ser impermeabilizada, a quantidade de infiltração natural 

das águas das chuvas foi reduzida.  

A área da cabeceira do córrego Três Marcos é ocupada por vegetação do Cerrado e esta é 

representada por duas fisionomias: a Mata de Galeria e a Vereda. A vegetação natural remanescente é 

importante para manutenção do regime hídrico local.  
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Figura 08 – Mapa da bacia de contribuição da nascente do córrego Três Marcos – 2011.  

 

Bairro 
Morumbi 
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  Vale mencionar neste estudo o trabalho realizado por Rocha (2003), no qual a autora 

determinou a profundidade do nível da água (NA) em um poço de monitoramento localizado próximo da 

BR 365, da ordem de 9 m, em 26/09/2002. A presença de solos hidromórficos na área onde foi 

construído o poço de monitoramento do NA indica que o lençol já foi mais raso em épocas recentes. A 

interpretação de fotografias aéreas de 1964 (USAF) atesta a pequena profundidade do lençol, 

especialmente no final do período chuvoso, quando se podia notar a presença de uma lagoa na porção 

central da depressão onde atualmente se encontra implantado o bairro Morumbi.  

 É importante salientar a importância do aquífero Marília para os recursos hídricos da área 

estudada e seu entorno. Sua importância não está condicionada somente à elevada produção de água 

nos poços tubulares perfurados em sua área de ocorrência, mas também por constituir a principal fonte 

de alimentação de todas as nascentes de cursos d’água localizadas na unidade, sendo sua 

regularidade o fator que mantém estável a vazão dos córregos. Pode-se observar que as nascentes 

situadas na área periférica de Uberlândia estão diretamente relacionadas ao aquífero Marília.  

 A formação Marília é constituída, na área estudada, predominantemente por materiais de 

textura arenosa contendo seixos e pedregulhos e uma camada basal formada quase que 

exclusivamente por seixos. Essa associação, em posição sobrejacente ao substrato basáltico, 

caracteriza-se pela relativa capacidade de armazenamento de água, proveniente da infiltração das 

águas pluviais. (Ver figura 07). A presença da camada rudácea na base do aquífero Marília determina 

sua elevada permeabilidade e, além disso, a excepcional vazão da nascente do córrego Três Marcos.   

A nascente do córrego Três Marcos está localizada na cota altimétrica de 924 metros. Outras 

nascentes de córregos adjacentes à área estudada mostram situação semelhante quanto à altimetria 

em função da condição quase horizontal desse nível rudáceo. (Figura 09). 
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Figura 09 – Mapa de localização das nascentes inseridas na unidade formação Marília – Uberlândia-MG. 

 

Os ensaios de permeabilidade in situ de solos na área de contribuição da nascente do córrego 

Três Marcos foram realizados em 7 pontos, sob diferentes tipos de usos do solo. 

Predominam na área de contribuição da referida nascente os Latossolos Vemelho-Amarelos 

sobre os quais se desenvolvem diferentes formas de ocupação: agriculturas de ciclo curto; Cerrado 

. 
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Sentido Restrito; Cerrado em regeneração; área de pastagem coberta pela braquiária (Brachiaria 

decumbens); área urbanizada com presença de braquiária (Brachiaria decumbens) e área urbanizada 

coberta por gramíneas.  

Os ensaios foram realizados a 10 centímetros de profundidade nos diferentes tipos de usos de 

solo da área. Os resultados dos ensaios bem como as localizações dos pontos ensaiados estão 

apresentados, respectivamente, na tabela 03 e na figura 10, a seguir:  

 

Tabela 03 – Resultados dos ensaios de solo em campo com o Permeâmetro Guelph 

ENSAIOS DE PERMEABILIDADE 

Ponto Uso do solo K a 10 cm de 

profundidade 

(cm/s) 

1 Solo Agrícola 

(área de culturas de ciclo curto) 

5.4*10-4  

2 Solo coberto pelo Cerrado Sentido Restrito  2.0*10-3  

3 Solo coberto pelo Cerrado em regeneração e presença de braquiária 

(Brachiaria decumbens) 

8.5*10-4  

4 Solo coberto pela braquiária (Brachiaria decumbens) 

(área de pastagem) 

7.1*10-4  

5 Solo com presença de gramíneas 

(área urbanizada) 

5.4*10-4  

6 Solo coberto por braquiária (Brachiaria decumbens) 

(área urbanizada) 

9.6*10-4  

7 Solo coberto por braquiária (Brachiaria decumbens) 

(área urbanizada) 

4.0*10-4  

Org.: OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012. 

 

  O coeficiente de permeabilidade está diretamente relacionado às propriedades físicas do solo 

como a textura, estrutura, porosidade, grau de saturação do solo, temperatura, entre outros.  

Ao se compararem os resultados dos ensaios de permeabilidade do solo com os tipos de uso e 

ocupação do solo é possível notar que os coeficientes de permeabilidade dos solos decrescem 

segundo a seguinte sequência de usos: Cerrado Sentido Restrito; Cerrado em regeneração; área com 

solo coberto de braquiária; culturas de ciclo curto; áreas compactadas sob influência do bairro Morumbi 

e da rodovia (Anel Viário). 
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Figura 10 – Mapa de localização dos pontos de ensaios de permeabilidade – bacia de contribuição da nascente do córrego Três Marcos – Uberlândia-MG. 
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 A figura 11 representa o nível dos coeficientes de permeabilidade do solo na área estudada.  

 

Figura 40 – Representação gráfica dos coeficientes de permeabilidade do solo da área estudada.  
Org.: OLIVEIRA, H.L.P.R., 2012. 
 

Os ensaios de solo mostraram que eles possuem diferentes valores de coeficiente de 

infiltração de água de acordo com o seu uso. O maior coeficiente de permeabilidade encontrado foi do 

solo localizado em área de Cerrado Sentido Restrito e o menor, em solo atualmente coberto por 

braquiária, mas que sofreu efeitos da implantação do bairro Morumbi e da construção do Anel Viário 

Ayrton Sena. Já os solos cobertos por culturas de ciclo curto possuem menor permeabilidade do que 

aqueles com a função de pastagem, que por sua vez possuem menor permeabilidade do que os solos 

onde o Cerrado encontra-se em regeneração. Em igualdade de infiltração estão os solos que foram e 

são compactados (Pontos 1 e 5).  

Diante da avaliação da permeabilidade dos solos, podemos observar que os mesmos possuem 

relativa permeabilidade e devido às suas características, principalmente por sua associação aos 

materiais inconsolidados residuais da formação Marília, podem ser considerados de grande 

desempenho para recarga do aquífero.  

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Buscou-se neste estudo o entendimento dos fatores que interferem na quantidade de água na 

bacia do alto curso do córrego Três Marcos, assim como de outros fatores que pudessem interferir em 

seu regime hídrico. 

Durante esta pesquisa, constatou-se que, devido às características geomorfológicas e 

hidrogeológicas a área de topo, mas especificamente onde está localizado o bairro Morumbi, é 
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favorável à retenção e ao acúmulo de água no solo, o que contribui sobremaneira para a recarga do 

aquífero local.  

Também foi mostrado que ocorre a manutenção das vazões do córrego Três Marcos, mesmo 

no período seco. Isso reforça que as características físicas da área de topo da bacia de contribuição 

desse curso d’água ainda influenciam diretamente para a recarga do aquífero local, proporcionando a 

constância de vazão. 

Considera-se que estudos sobre a geologia, hidrogeologia, geomorfologia e solos de uma 

bacia hidrográfica permite uma melhor exploração de seus recursos, possibilitando uma gestão mais 

adequada do território, com menor degradação do meio ambiente. 

Com base nos dados levantados ficou claro que a área estudada requer maior atenção e que 

medidas devem ser tomadas para reduzir a pressão antrópica sobre as porções da área de 

contribuição da nascente do córrego Três Marcos, priorizando o sistema hidrológico, o que irá garantir 

a qualidade das águas e manutenção da vazão do referido córrego. 

Acredita-se também que a adoção de medidas conservacionistas favorecerá a permanência da 

produção de horticulturas desenvolvidas não somente nessa bacia, mas também nas bacias dos 

córregos Olhos D’Água e Tenda, onde estão localizadas propriedades rurais, abastecidas pelas águas 

oriundas da bacia do alto curso do córrego Três Marcos. 

É de suma importância e urgência que gestores, planejadores e sociedade tomem consciência 

da necessidade de se tomar providencias para a busca da sustentabilidade ambiental da área 

estudada. 
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