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CAPÍTULO I - CLIMATOLOGIA 

1 METEOROLOGIA 

1.1 INTRODUÇÃO 

As séries de dados das estações meteorológicas, que compõem a rede de 
informações climáticas no âmbito das bacias hidrográficas sob estudo, estão 
concentradas no Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica (DNAEE) e, 
principalmente, no Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET). 

2 CLIMATOLOGIA 
O- estudo climatológico de determinada área da superfície terrestre apresenta 

relações importantes com a vida humana e representa fatores condicionantes -de 
toda atividade ambiental. 

. - 

Neste contexto, as características do tempo e do clima, e a maneira como eles 
variam rto tempo e no espaço são exigências fundamentais para qualquer estudo de 
impactei ambiental {EIA). A atmosfera, como é entendida hoje, se caracteriza como 
um pr_ocessador vital básico para as atividades humanas em superfície, através da 
dinâmica de seus componentes climáticos e meteorológicos, modificadores do 
panorama ambiental. 

Qualquer atividade antrópica atuando diretamente em um dos elementos 
fundamentais do ecossistema superficial deverá ser influenciada e, ao mesmo 
tempo, influenciará substancialmente os condicionantes climáticos e meteorológicos 
regionais . 

Em qualquer análise de clima estampadas na literatura especializada encontra 
se presente a consideração das interações dos fatores estáticos e dinâmicos do 
sistema considerado. A região em estudo porém não mostra grandes diversidades no 
que se refere aos componentes estáticos, razão pela qual as massas de ar se 
constituem em fatores determinantes na análise das condições climáticas. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

r: 

Objeto de uma classificação climática, qualquer que seja, é definir em termo 
de temperatura, umidade e suas distribuições estacionais de limites dos diferentes 
tipos climáticos que ocorrem na superfície do globo. 

No campo da climatologia muito esforço tem sido realizado no sentido de 
elaborar esquemas de classificação climática que traduzam com perfeição e maior 
simplicidade possível as diferentes condições do clima de várias regiões. 

Assim é que KOEPPEN e THORNTHWAITE, entre outros, dedicaram melhor 
de seus esforços e trabalhos da classificação climática. 

William Koeppen, ao estabelecer sua classificação climática, fez significante 
avanço quando identificou as regiões do clima da terra através do estudo da 
vegetação, associando depois valores numéricos de temperaturas e precipitações. 

r- 
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W .C. Thornthwaite, deu ainda mais um grande passo no sentido da 
racionalização ao introduzir ainda, além da precipitação e temperatura a 
evapotranspiração potencial como elemento da classificação climática. Assim, para 
ele não poderíamos dizer se o clima é seco ou úmido, atentando somente para a 
pluviometria, mais sim relacionando-a com as necessidades hídricas. A necessidade 
hídrica ou água necessária seria representado pela evapotranspiração potencial. A 
classificação climática de Thornthwaite apoia-se, então, em duas grandezas que 
são funções diretas da evapotranspiração potencial: o Indice efetivo de umidade e o 
índice de eficiência térmica. 

1 - Índice hídrico ou índice efetivo de umidade: 

Iu = 100. EXC/ ETP 
Iu = Índice de umidade no período considerado. 

EXC = Excesso de água expresso em porcentagem. 

ETP = Evapotranspiração Potencial. 

2 - Índice de aridez: 

Ia = 100. DEF ! ETP. 
Ia = Índice de aridez no período considerado. 
DEF = Deficiência hídrica expressa em porcentagem. 

ETP = Evapotranspiração Potencial. 

3 - Índice efetivo de umidade ou índice hídrico: 

Im = ( Iu - 0.6 . la) 

Im = lndíce efetivo de umidade ou índice hídrico. 

Iu = Indice de umidade no período considerado. 

Ia = Indice de aridez. 
0,6 = a 6mm capaz de prover de um deficit de 10mm devido a redução da 
taxa de evapotranspiração. 

Concentração de verão da evapotranspiração potencial: 

Hemisfério Sul: 

CV = ( L ETP ( Dez + Jan + Fev ) / L ETP ) . 100 

Hemisfério Norte: 

CV = ( I ETP ( Jun + Jul + Ago f / L ETP ) . 100 

4 ESTUDOS 00 MEIO FÍSICO - CUMATOLOGWRECURSO HÍDRICOS 
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_ -NOTA: Para a realização da classificação climática segundo Thorntwaite, - é 
necessário tabelas referentes a cada índice citado anteriormente e dados - de 
temperatura, precipitação e evapotranspiração potencial de um período de 12 
meses. 

Classificação segundo Koeppen: 

2.1.1 

- A classificação de · Koeppen é baseada principalmente na quantidade e 
distribuição da precipitação -anual e na temperatura anual e mensal. 

-Os elementos de temperatura e pressão consistem num critério inicial para a 
divisão dos- tipos de clima. 

Categoria de Clima 

Existem cinco categoria maior de clima e foram enumeradas com as 
designações das letras maiúsculas: A, B, C, D e E. Para estudo específico de região 
tropical, usamos as categorias A, B e C. Os tipos A e C, são considerados úmidos e 
o tipo B seco. 

r: 

- 

2.1. t. t Divisão entre clima seco e úmido 

f r> 

Inicialmente temos que obter o total de precipitação anual (PT) e com isso 
retirarmos 30% do total desta precipitação e trabalharmos com os 70% restante. 
Em seguida calcular a precipitação de verão ( Pv = out a mar) e inverno ( Pi = abr a 
set). De posse desses dados podemos comparar os valores e verificar quais das 
fórmulas abaixo devemos usar para iniciarmos nossa classificação: 

r = 20 . t + 140 ( se a precipitação for uniforme em todos os meses) 

r = 20 . t + 250 ( se a precipitação ocorrer no verão, ou seja, 70%. ou mais 
da precipitação anual ocorre nos meses de outubro à março no hemisfério sul e 
abril a setembro no hemisfério sul. 

,--- 

r = 20 . t ( concentração de precipitação no inverno, ou seja, 70% ou mais da 
precipitação anual ocorre nos meses de outubro a março no hemisfério norte e abril 
a setembro no hemisfério sul. 

Onde: r = valor teórico da precipitação anual em mm . 

t = temperatura média anual em ºC. Valor real. 

De posse desses valores vamos saber se o clima é úmido ou seco. 

r: 
r: 

- 
Pra - precipitação média anual em mm 

Pra> r - clima úmido (A ou C) 

Pra< r - clima seco (B). 

NOTA: Para classificação segundo Koeppen é necessário a utilização de tabelas 
para cada item citado anteriormente. 

A localização latitudinal da bacia dos rios Araguaia e Tocantins, a 
predominância regional exclusiva de massas de ar equatorial e a sua configuração 
geográfica, refletem nessa bacia hidrográfica um aspecto climatológico geral de 
natureza continental. 

r 

r: 
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Esse aspecto climatológico geral, é razoavelmente homogêneo, sem apresentar 
anomalias apreciáveis. É caracterizado, inclusive, por um índice muito alto de 
umidade nas épocas chuvosas, sempre associado a temperaturas médias 
relativamente elevadas e a índices pluviométricos considerados muito elevados. 

Duas outras características geofísicas muito importantes aiudarn a definir a 
homogeneidade do clima reinante, são elas: 

• sistema de corrente perturbadas do norte, da Zona de Convergência 
Intertropical ( ZCIT) que cruza toda a região duas vezes por ano, em sua 
trajetória de acompanhamento do sol entre dois hemisférios. 

• - A ausência total de fenômenos ciclônicos dinâmicos. 

A grande extensão territorial coberta pela bacia hidrográfica no sentido Norte - 
Sul ( aproximadamente 1.500km ), é limitada ão norte pelo paralelo de 5 º de 
latitude sul, e ao sul, pelo paralelo de 18 º de latitude sul, permitindo uma gradação 
climatológica de condições tropicais para condições equatoriais descritas abaixo: 

a) Parte Sul da Bacia ( do paralelo 18-ºS até 11 ºS ) 

É um clima predominantemente de características continental tropical úrnido, 
com tendência para um clima de natureza equatorial. Sua classificação climática, 
segundo o critério de Koeppen, é do tipo Cw, cuias características climatológicas 
predominantes são: 

• precipitação média anual variando de 1300 a 1800mm; 

• os meses considerados como os mais secos são junho, julho e agosto; 

• período chuvoso se estende de novembro a março; 

• mês mais chuvoso ocorre ora em dezembro ou janeiro, sendo dezembro, ligeiramente 
mais chuvoso ao sul do paralelo 17 ºS; 

- • os meses de abril e maio são de transição para a época seca, sendo que no. mês de 
abril ainda ocorre uma precipüeçêa considerável, em torno de 138mm em média, 
contra uma média de 3 7mm do mês de maio; 

• mês de setembro é de transição para o período úmido, com o de outubro definindo 
praticamente o início do período chuvoso ao norte do paralelo de 11 º 30'5; 

• clima. é relativamente quente, embora a configuração topográfica mais ou menos 
elevada ( em torno de 400 e 600 metros) e as penetrações de frentes frias, já em 
dissipação, acarretem temperaturas mais amenas nas épocas secas e chuvosas; 

b) Parte Média da Bacia ( do paralelo 11 ºS ao 7 ºS) 

Essa parte da bacia hidrográfica é bastante chuvosa devido a influência 
equatorial. Sua precipitação média anual varia em torno de 16(;')0 a 1 700mm. As 
suas características climatológicas mais representativas começam à se diferenciar da 
parte sul da bacia, e se aproximar das características equatoriais a medida que se 
aproxima do norte dessa parte média .da bacia hidrográfica. - 

Sua classificação climática segundo o critério de Koeppen, é do tipo Aw e suas 
principais características climatológicas são: 
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• junho, julho e agosto, continuam sendo considerados meses secos, embora sejam 
relativamente mais chuvosos do que as médias verificadas sobre as latitudes 
tipicamente tropicais; 

• mês mais chuvoso oscila entre janeiro e fevereiro, sendo o trimestre mais 
chuvoso de janeiro a março; 

• mês de abril define praticamente o final do período chuvoso, enquanto que 
outubro constitui o seu início; isto caracteriza um período chuvoso mais 
prolongado, que se estende de outubro até abril. 

e) Parte de Transição Equatorial da Bacia Hidrográfica (do paralelo 
7 ºS ao 6 ºSJ 

A característica mais importante desta faixa climatológica, é a transição bem 
definida para o clima equatorial muito úmido, devido a presença ainda influente do 
que resta da floresta amazônica na região, sob o efeito de condições meteorológicas 
associadas à ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). 

Segundo Koeppen, a classificação climática é do tipo Am, com as seguintes 
características: 

• a precipitação média anual varia de 1500 a 2200mm; 

• período chuvoso é bem definido, iniciando-se em outubro e estendendo-se até abril; 

• maio e setembro, embora sejam meses de transição, são normalmente mais chuvosos 
do que a parte média dessa bacia hidrográfica; 

• os meses de junho a agosto continuam sendo os que menos chovem, porém, já não 
podem ser definidos como secos; 

• mês mais chuvoso geralmente oscila entre janeiro e fevereiro, com o trimestre mais 
chuvoso sendo formado pelos três primeiros meses do ano, sendo que o mês de março 
começa a surgir com razoável freqüência como o mais chuvoso, deslocando, em tais 
circunstâncias, o trimestre mais chuvoso para fevereiro, março e abril; 

• clima é considerado quente e sempre associado à uma umidade elevada. 

d) Parte Equatorial da Bacia ( ao norte do paralelo 6 ºS ) 

Nesta área o clima é essencialmente continental equatorial muito úmido, 
submetido ao efeito de condições meteorológicas associadas a ZCIT. A vegetação 
regional é parte integrante da floresta amazônica. Ela concorre, juntamente com o 
predomínio absoluto da massa de ar continental equatorial, para manter sobre toda 
a região uma média pluviométrica anual variando de 2000 a 2600mm. 

ESTIIOOS DO MEIO flSICO - CLIMATOLOGWRECURSO HÍDRICOS 7 



A classificação climática segundo Koeppen, é do tipo Af, e suas características 
climatológicas predominantes são: 

• não há ocorrência de meses secos; 

• a época mais chuvosa se estende de outubro até abril; 

• maio e setembro são meses transicionais, porém, relativamente chuvosos; 

• mês mais chuvoso varia entre fevereiro e março. Qµando fevereiro é o mais chuvoso, o 
trimestre que mais chove vai de janeiro a março. Qµando o mês de março apresenta 
se como o mês mais chuvoso, o trimestre com maior precipitação pluviométrica passa 
a ser do mês de fevereiro até o mês de abril; 

• clima permanece durante o ano todo, quente e com a umidade relativa do ar girando 
em torno de 80%. 

A figura 2.1. 1. 1.1, apresenta uma idéia geral de como se comporta o clima na 
bacia hidrográfica dos rios Araguaia e Tocantins, no que concerne à precipitação 
pluviométrica, tendo sido selecionadas localidades, que representam tipicamente 
cada uma das quatros classificações climáticas segundo Koeppen, 
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2.2 VENTOS 

A ausência de fenômenos ciclônicos intensos sobre a bacia do rios Araguaia e 
Tocantins, contribui para a ausência de ventos intensos e persistentes nessa região. 
A circulação que predomina durante o período de chuvas intensas é típica de 
latitudes equatoriais continentais, proveniente do quadrante norte com intensidade 
fraca. Tem-se registro de ocorrências de raiadas fortes associadas às trovoadas, 
porém, de efeito pontual rápido sobre pequenas áreas. 

A circulação predominante do norte, constitui o meio de transporte da unidade 
equatorial para sul e os ventos dessa direção são reinantes e dominantes, com 
permanência média de 21,S~o e com velocidade média entre 14 e 17km/h. 

Ventos esparsos de sul costumam ocorrer associados às frentes frias em 
dissipação, porém, são também de fraca intensidade. 

O quadro abaixo, resume as características principais dos ventos na área em 
apreço: 

QUADRO 2.2.1 - CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS 

1 4,3 80 

1 3,6 70 

o 3,5 80 

o 4.0 80 

o 5,0 - 80 

o 5.1 80 

1 5,3 60 

5.5 70 

1 4,Q 80 

1 4,3 80 

2 4.7 80 

2.3 TEMPERATURA 

A temperatura média anual na região em apreço, diminui à medida que 
aumenta a latitude, ou seja, ao sul do paralelo 6 º S, as temperaturas diminuem 
variando de 26ºC na altura desse paralelo, até 22 ºC no extremo sul da bacia 
hidrográfica, a aproximadamente 18 º S. 

A amplitude entre as médias máximas e as médias mínimas é na ordem de 
12 ºC. 

Em grande parte da bacia, ao norte e no centro, a temperatura média máxima 
gira em torno de 33 º C, decrescendo bastante para sul, atingindo 28 º C. 

As mínimas térmicas, que ocorrem em julho, são originadas pelas frentes frias 
vindas da região polar, onde já se registrou temperaturas inf cri ores à 11 º C. 

As máximas térmicas, coincidem com o rigor da seca em fins de setembro e 
começo de outubro, ocasião em que o ar seco e as fumaças provenientes de 
queimadas de pastos e cerrados contribuem para o aumento do desconforto da 
temperatura que chega a 40ºC. 

10 ESTUOOS 00 MEIO FlSICO - CLIMATOLOGIA/RECURSO HIDRICOS 
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Ao norte do paralelo 6ºS, o clima apresenta-se quente e muito úmido, com 

temperatura média anual girando em torno de 26 e C. As máximas ocorrem entre 

agosto e setembro, com valores de até 38ºC, e as mínimas em julho com 
temperaturas de 23 e C. 

A figura 2.3.1, apresenta a temperatura médias mensais de algumas 
localidades situadas dentro da área em estudo. 
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r-: 
A título de ilustração e para facilitar uma visão global da variação de 

temperaturas no Brasil e na região, apresenta-se mapa de variação de temperaturas 
no país, referido ao mês de outubro de 1.996, dados estes previamente trabalhados 
pela UFPA. ·""': 

-· I 
2.4 UMIDADE REIATIVA DO AR 

,-· 

/,....._. 

A distribuição da umidade relativa do ar na bacia hidrográfica dos rios 
Araguaia e Tocantins, ao longo do ano, apresenta valores bastante elevados, com a 
média anual variando em torno de 7 6 %. 

1'"°' ( 

Sazonalmente apresenta valores bastante elevados nos períodos chuvosos 
(janeiro a março) superando 80 % ao norte do paralelo 6 º S e 75 % ao sul desse 
paralelo. Nos períodos de estiagem (julho a agosto) atingem valores da ordem de 
70% ao norte caindo a 50% ao sul, como podemos observar no quadro 3. 

r"' i 
2.5 PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

r-, 

A distribuição das pressões atmosféricas na região da bacia hidrográfica em 
estudo, é típica de áreas continentais das regiões tropicais, sem a influência de 
fenômenos ciclônicos intensos. 

A região apresenta grande regularidade na distribuição das pressões em função 
da altitude, desenvolvendo-se ao longo dessa bacia no sentido norte - sul com 
variações de cerca de Smb. 

r-. 

/', . 

r- 

,-. 

I'" 
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r- 2.6 INSOIAÇÃO 

,,-.. 

, ••..... 

2.7 

A insolação média anual é da ordem de 2600 horas em Porto Nacional e 2400 
horas em Carolina, segundo informações do INEMET. O período maio - setembro 
apresenta o maior número de horas de insolação. Os dias mais claros correspondem 
à época mais fria e seca, de abril a setembro, em virtude da existência de uma menor 
quantidade de vapor de água na atmosfera (ver quadro 4). 

EVAPORAÇÃO: 

r 

2.7.1 

·'"' 

r. 
r- 

Os dados evaporimétricos disponíveis dessa bacia hidrográfica, correspondentes 
às estações meteorológicas pertencentes ao INEMET, permitem a identificação de 
um núcleo máximo de evaporação na sua parte central, observando-se valores 
decrescentes para norte, em direção ao equador, e para sul, na direção do Planalto 
Central. 

A análise desses dados possibilita ainda a caracterização dessa bacia, para 
estudos evaporimétricos, em quatro diferentes faixas de latitudes, com a evaporação 
real média anual variando de 900 a 1500mm, e cuias principais características são: 

Faixa Equatorial 

Cobre as latitudes equatoriais entre Belém e Marabá. 

Essa faixa se caracteriza por uma homogeneidade meteorológica que define um 
equilíbrio na distribuição da pressão, temperatura, dos ventos, insolação e da 
umidade. 

A média ponderada anual bruta da evaporação fica cm torno de 1065mm. 
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2.7.2 

2.7.3 

2.7.4 

2.8 

Faixa de Transição 

Como o próprio nome esta dizendo, é a faixa de transição da Floresta 
Amazônica para o Cerrado. 

A média ponderada anual bruta da evaporação desta faixa fica na ordem de 
1310mm. 

Faixa Tropical 

Compreende as latitudes tropicais onde se destacam a vegetação de tipo 
Cerrado, o aspecto orográfico regular e uma homogeneidade climatológica bem 
definida, face à região latitudinal abrangida. 

A média ponderada anual de evaporação bruta é de 1174mm. 

Faixa Tropical de Altitude 

Compreende a área montanhosa localizada no extremo sul da bacia, e sua 
média ponderada anual de evaporação bruta de 1150mm. 

PLUVIOMETRIA 

A bacia dos rios Tocantins/Araguaia possui cerca de 114 postos pluviométricos 
distribuído ao longo de sua superfície, o que representa, em termo de área, uma 
baixa densidade média de postos. 

A análise do comportamento dos principais postos demonstrou uma 
considerável homogeneidade de precipitações mensais e anuais ao longo de toda a 
bacia. 

Conforme já visto no início desse capítulo, a parte da bacia localizada ao norte 
do paralelo 6 e S, apresenta estação chuvosa decorrente da atividade da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT), que se constitui num dos fatores fundamentais 
da pluviometria equatorial. 

Como também já foi frisado, os meses chuvosos vão de dezembro a abril, com 
os meses de outubro e novembro característicos da transição que antecede esse 
período chuvoso. O mês de maio, de transição após as chuvas, caracteriza-se, assim, 
pelo retorno da ZCIT em direção ao norte. 

Ao sul do paralelo 6º5, o período chuvoso vai de novembro a março, 
enquanto os meses de outubro e abril são meses de transição mais chuvosos. 

No quadro 5, apresenta-se dados coletados no período de 1913 a 1980 que 
mostram muito bem o comportamento pluviométrico em toda a área da bacia. 
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2.8.1 Relação da rede de estações e postos meteorológicos da rede básica 
hidrometeorológica nacional do Ministério de Minas e Energia: 

Estações Pluviométricas Na Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia: 

• Xambioá- TO 

• Ananás-TO 

• Vanderlândia - TO 

• Porto Lemos - TO 

• Boa Vista do Araguaia - TO 

• Xanguará- PA 

• Araguaina - TO 

• Redenção - PA 

• Colônia - TO 

• Colinas do Tocantins - TO 

• lporâ do Tocantins - TO 

• Dois Irmãos - TO 

• Abreulândia - TO 

• Cssesre - TO 

• Csngussu - TO 

• Paraíso do Tocantins - TO 

• Vila Rica - MT 

• Santa Terezinha - MT 

• Porto Alegre - MT 

• Pium-TO 

• Fátima-TO 

• Poço de Pedra - TO 

• Luciara 

• Dueré-TO 

• Formoso do Araguaia - TO 

• Bate Papo - 1\I.IT 

28 ESTUDOS 00 MEIO FlSICO - CUMATOLOGWRECURSO HiDRICOS 



("' 
,.- ,,......(_ 

r«, - Aoorada -TO • -- r- 
r, • Araguaçu - TO 
r- - São Miguel do Araguaia - GO • 
0 
r- - • Novo Planalto - GO 

r: .- Rio Pintado - GO • r. 
r, • Governador Leonino - GO 
r, 

• Santa Terezinha - GO r- 
0 • Crixes= GO 
r: 

Lagoa da Flexa - GO • r- 
r • Mozarlândia - GO 

r 
Nova América - GO • r: 

r,. • Jeroaquere - GO 
r--. - 

• Britânia - GO 
/', 
' ' 

r- • Pindsibe - MT 
('. 

Santa Fé- GO • r 
/"' • Córrego do Ouro - GO 
n 

• Bom Jardim de Goiás - GO r- 
(""· • Cachoeira de Goiás - GO. 
r-. 

• Caiapônia - GO 
(°'. 

r- • Doverlândia - GO 
,-..,. 

• São José da Serra - MT r- 
("",. • Cafelândia do Oeste - MT 
r-. 
r,. 
0. • Estações Pluviográficas: 

r Alto Garça - MT • ("\ 

r- • Ivolândia - GO 
r- 

• Estações Pluvio-Fluviométrices; r 
r-. • Barreira do Campo - PA 
r- 
r- 
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Estações Pluvio-Fluviométrica com Medição de Descarga: 

~ ...., 
._,; 
•,.,; 
....,; 
...., 
.,,, 
..,,J 

""' ~ .., 
..,, 
...., 
..,,, 
'.._.J ,., 
..,,, 
. ._, 
'-.,1 
""111 .., .,., 
-.,,; 
...,; 
.--. 
..., 1 

....,; 
,,./ 
-..,,; 

• Remanço dos Boios - TO 

• Piraquê-TO 

• Muricilàndia - TO 

• Pau d'Arco - TO 

• Araguacema - TO 

• Santa Terezinha - MT 

• Porto Velho - MT 

• São Fe1ix - MT 

• Santo Antônio do Leverger - MT 

• P. R. Formoso - TO 

• Praia Alta - TO 

• Trecho Médio - MT 

• Bandeirante - GO 

• Travessão - GO 

• Toriaqueje - Aff 

• General Carneiro - MT 

• Aragarças - GO 

• Peres - GO 

• Rio das Mortes - MT 

• Tesouro-MT 

• Torixoréu - MT 

• Piranhas - GO 

• Cachoeira Grande - MT 

• Alto Araguaia - MT 

'...,J 
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Estações Pluviográjica-Fluviométrica com Medição de Descarga: 

• Nova Xavantina - MT 

Estações Pluviográ.fica-Fluviográfica com Medição de Descarga: 

• Araguatins - TO 

• Estação Climatológica com Tanque Evaporométrico: 

• Aragarças - GO 

• Conceição do Araguaia - PA 
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CAPITULO II RECURSOS HIDRICOS 
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CAPITULO II RECURSOS HÍDRICOS 

1 ÁGUAS SUPERFICIAIS 

r- 1.1 

1.1.1 
,,,-. 

r: 

r: 

CARACTERÍSTICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS ARAGUAIA E 
TOCANTINS 

Localização e Fisiografia 

A área de estudo localiza-se entre os paralelos 4º e 18º Sul e meridianos 46° e 
55º Oeste, drenando uma área de 757.000km2, equivalente a 9,0% do território 
nacional. 

Geograficamente limita-se ao Sul pelo Planalto Central, a Oeste pela Serra dos 
Carajás, a Leste pela Serra Geral de Goiás e ao Norte pelo estuário do Rio Amazonas. 

A Bacia Hidrográfica do Araguaia e Tocantins é formada, entre outros, por três 
importantes mananciais, o Rio Tocantins, o Rio Araguaia e o Rio das Mortes e está 
totalmente inserida no espaço continental brasileiro. 

O divisor de águas (divisor natural) entre as bacias hidrográficas do Rio 
Araguaia e Tocantins é a Serra Dourada. 

,I"'"' 1.1 .1 .1 Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia 

r 
r· 
r: 
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r: 
r: 

- 
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O rio Araguaia tem suas nascentes na Serra dos Caiapós no paralelo 18º, 
na divisa de Goiás com o Mato Grosso, direcionado no sentido S - N, quase que 
paralelamente ao Rio Tocantins, com o qual conflui depois de formar a extensa Ilha 
do Bananal, alagadiça em sua maior parte. A partir daí, toma a direção SSO - NNE 
até o travessão Três Pontas, a montante da cidade de Conceição do Araguaia, 
retornando novamente a direção S - N. Após percorrer 720km divide-se em dois 
braços, formando a Ilha do Bananal, numa extensão de 375km, desemboca na 
margem esquerda do rio Tocantins, drenando uma área de aproximadamente de 
365.000km2 e após um percurso de 2.115km. 

As altitudes variam de 850m (oitocentos e cinqüenta metros) nas nascentes, 
até cerca de 100m (cem metros) na foz. Observa-se um desnivelamento de 570m 
(quinhentos e setenta metros) até a Ilha do Bananal. 

O principal tributário pela margem esquerda é o rio das Mortes que nasce na 
Serra São Lourenço próximo a localidade de São Vicente a uma altitude de 
aproximadamente 780m (setecentos e oitenta metros). Percorre uma extensão de 
1.070km, até desaguar no rio Araguaia junto a Ilha do Bananal, próximo a 
localidade de São Félix do Araguaia. 

Pela margem direita o seu principal tributário é o rio Javaés, conhecido como 
Braço Menor do rio Araguaia, tem suas nascentes na cota 210m (duzentos e dez 
metros), percorrendo uma extensão de 535km, desaguando na cota 100m (cem 
metros) no rio Araguaia. Verifica-se a formação de vários lagos nas suas margens. 

O curso do rio Araguaia pode ser dividido nos seguintes trechos: 

Alto Araguaia - das nascentes até a cidade de Registro do Araguaia, numa 
extensão de 450km e desnível de 5 70m. 
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O Alto Araguaia corresponde ao trecho em que o rio se desenvolve através de 
terrenos elevados, representados pela Serra do Caiapó, de onde ela desce através de 
um profundo entalhe, descrevendo longos estirões através de seus extensos 
patamares. Esse trecho representa um maior gradiente médio de todo Araguaia ( 1,2 
m/km) e a menor profundidade (0,30m) mostrando-se o mais desfavorável à 
navegação que chega a tornar impraticável no período seco; 

Médio Araguaia - de Registro do Araguaia até a cidade de Santa lzabel do 
Araguaia, numa extensão de 1.505km e desnível de 185m. 

O Médio Araguaia, mais extenso e tranqüilo, desenvolve-se através de vasta 
planície sedimentar, a qual, devido à reduzida declividade do terreno, mostra-se 
inundável, nos períodos das enchentes, através de grande extensão. Possui seções 
com larguras que variam de 1 O a 15km, ao longo das quais se formam extensos 
varjões, caracterizando-se no trecho que oferece as melhores condições de 
navegabilidade em relação a todo curso do rio, com declividade de 5cm/km, e 
profundidade mínima das águas de 0,70m, permitindo a navegação todo ano; 

Baixo Araguaia - de Santa lzabel do Araguaia até a foz, numa extensão de 
1.60km e desnível de 1 lm. - 

Os hidrogramas do Rio Araguaia, principalmente nas partes média e baixa, 
cuja a forma é reflexo da grande capacidade e da formação sedimentar da bacia, 
apresentam-se amortecidos com grandes tempos-base. 

Verifica-se que as inundações que ocorrem na Bacia Hidrográfica do Rio 
Araguaia, estão associadas às cheias expressivas, afetando principalmente as cidades 
de Aruanã, Bandeirantes e Luís Alves. 

Em decorrência de seu regime pluviométrico as cheias na Bacia Hidrográfica 
são bem definidas, geralmente nos períodos de janeiro a abril, sendo os valores 
máximos observados em março e abril, devido o amortecimento que a onda de cheia 
sofre na grande Planície do Bananal; retardando, portanto, seu pico. 

A distribuição sazonal das chuvas acusa, durante o ano, dois períodos o seco e 
o chuvoso. As precipitações não se distribuem uniformemente através do ano. São 
regimes, caracteristicamente tropical, apresenta máxima no verão e mínima no 
inverno, com 70% do total das chuvas acumuladas durante os me~es de novembro a 
março, sendo geralmente mais chuvoso o trimestre dezembro/janeiro-fevereiro. 

1 .1.1.2 Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins 
O rio Tocantins é formado a partir dos rios das Almas e Maranhão, cujas 

nascentes situam-se no Planalto de Goiás, no Distrito Federal, região mais Central do 
Brasil. Desenvolve-se no sentido Norte-Sul, percorre uma extensão· de 1. 710km, até 
desaguar na Baía de Marajó, próximo a Belém do Pará. 

As altitudes variam entre 200 e 500m na maior parte com exceção do Baixo 
Tocantins, onde as altitudes variam de 1.000m nas nascentes a 1 OOm na foz. 

O curso do Rio Tocantins pode ser dividido nos seguintes trechos: 

Alto Tocantins - das nascentes até a cachoeira do Lajeado, numa extensão de 
1.060km e desnível de 925m; - 

- 
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_ -Médio Tocantins - da cachoeira do Lajeado até a cachoeira àe Itaboca, 
atualmente afogada pela barragem de Tucuruí, numa extensão de 980km e desnível 
de 149 m; 

Baixo Tocantins - da cachoeira de Itaboca até a foz, numa extensão de 360 
km e desnível de 26m. 

_ Seus principais afluentes pela margem direita são rio Bagagem, Tocantinzinho, 
Paranã, Manoel Alves da Natividade, Manuel Alves Grande e do Sono. Pela margem 
esquerda seu principal afluente é o rio Araguaia. 

Ã rede de drenagem do rio Tocantins apresenta uma razoável densidade, com 
afluentes de grande porte apenas na margem direita. Em geral, a Bacia hidrográfica 
do rio Tocantins. Não apresenta áreas alagadiças, possuindo um grande potencial 
para formação de enchentes. 

Os maiores valores da precipitação média ocorre na parte alta da bacia, bem 
como no divisor de águas com o rio Araguaia, e os menores valores são observados 
nos trechos superiores das bacias dos afluentes da margem direita do Rio Tocantins. 

O mês de maior deflúvio é fevereiro e o de menor deflúvio é setembro, com o 
ano hidrológico definido pelo período de outubro a setembro. 

º= volume de escoamento médio nos meses de janeiro a abril representa mais de 
60% do total escoado anualmente. 

1.1.1.3 Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes 

O rio das Mortes nasce na serra São Lourenço, município de Cuiabá(MS). É um 
dos principais afluentes da margem esquerda do rio Araguaia, no qual se lança com 
uma bacia hidrográfica de 55.580km2, após percurso de 890km, tendo como 
principal afluente o rio São João pela margem esquerda. 

1.2 CARATERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA ARAGUAIA - 
TOCANTINS 

O regime hidrológico da Bacia Hidrográfica Araguaia/Tocantins é bem 
definido. 

A distribuição sazonal das chuvas acusa, durante o ano um período de 
estiagem (seco), compreendendo os meses de maio a setembro e um perfodo chuvoso 
(águas altas) que atinge os meses de outubro a março, onde as maiores cheias se 
verificam entre fevereiro e abril. 

A vazão média da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia Tocantins é estimada em 
11.800m3/s e uma vazão específica média em torno de 15,6 l/s/km2• 

O coeficiente médio de escoamento na Bacia Hidrográfica é de 
aproximadamente 0,31. Apresenta uma evapotranspiração real de 1.168mm/ano. 

Nos estudos de vazão máxima provável em função do período de retorno, 
observa-se um coeficiente médio de relação entre a vazão máxima com período de 
100 anos de retorno e a vazão máxima média igual a 236. 

As precipitações pluviais da bacia crescem do sul para o norte, sendo que a 
média anual para o início das sub-bacias do rio Araguaia é em torno de 1.583mm, 
chegando a 1. 779mm ao norte da bacia, na região da confluência dos rios Araguaia 
e Tocantins. 
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A precipitação média anual na Bacia Hidrográfica Araguaia/Tocantins varia 
em torno de 1.660mm/ano. 
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A região menos chuvosa da parte sul da bacia corresponde à faixa a este do Rio 
Paraná em Goiás. 

O período chuvoso, na parte sul, ocorre nos meses de outubro a abril, com 
existência de alguns dias secos em janeiro e fevereiro, constituindo o fenômeno 
conhecido como "veranico". 

Devido ao regime pluviométrico nessa região, as cheias da Bacia são bem 
definidas, ocorrendo no período de janeiro a abril.: 

No rio Tocantins, os valores máximos são observados em fevereiro e março, 
no rio Araguaia, em março e abril. 

As precipitações médias mensais e anuais dos postos pluviométricos 
localizados ao longo da Bacia Hidrográfica do Araguaia/Tocantins, estão 
apresentados no Quadro 1.2.1 a seguir: 
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QUADRO 1.2.1 - RELAÇÃO DE POSTOS PLUVIOMÉTRICOS 
ITEM ESTt\ÇÃO JAN rEV MAR AHI! MAi JUN JllL AGO SET OUT NOV DEZ MÉl))A 

1 

I\NljAL 

01 l'ON I E QUEIIIV\ I.INI IA 25.'i,6 19.1, 1 190,4 92,0 27,1 4,.'i 6,6 9,4 J7, 1 1.16,7 2 l.l,1 280,.1 1.44.'i,9 
' 

02 COLINA no SUL 288,] 240,.'i 204,.'i 99,7 27,4 , 4,o ,, .1,4 6,2' 40,7 151,6 I' 2.10,7 298,.1 1.595,P 
' 

0.1 AI. ro l'ARJ\ÍSO DE GOIÁS 2.18,4 212, 1 180,.'i 10.'i,7 J4, 1 7,0 2,8 8,1 61,.'i 177, 1 2.12,0 .109,5 1.577,8 

04 POR ro URLIAÇU 280,4 202,4 208,0 88,9 2J,4 4,0 1, () 7,5 40,5 1.14,5 196,7 249,1 1.4J7,2 
1 

05 .-ORMOSA 264,1 18.1,0 196,8 1 TJ,2 Jl,9 4,9 4,.'i 4,8 J0,7 157,6 24J,J 228,9 1.46.l,7 

06 SÃO FÉLIX 1 26J, 1 197, 1 176, 1 
0108,4 

2.1,6 .1,6 2,.'i 11,6 4.3,6 12.1,6 190,6 215,7 1..359,.'i 

07 RIO l'ARANÃ 2}0,0 194, 1 16.5,6 7.J,2 17, 1 J,2 1.1 4,4 27,9 125, 1 177,6 297,0 1.296,] 

08 ALVORADA no NORTE 20],1 16.'i,.! 146,1 8.'i,7 15,'i .1,7 .l,.1 .'i,.'i 25,0 141,.'i 216,9 2.18,0 1.249,6 

09 ESºI REIA no NORTE ]08,J 27.1,J 25<,,4 118,4 24,.'i .!,7 .l,(l 7,.! 49,5 14.l,I 24.'i,2 .1.16,4 1.769, 7 

10 GOIATINS 29.1,1 254,9 297,2 206, 7 4.3,.I 20,.'i 6,4 1.l,8 57,9 15.3,2 167,7 2.lJ,9 1.748,ó 

11 D/\RRJ\ DO GARÇAS 311,B 246,6 21.l,6 86,7 26, 1 6,0 9,J 19,6 60,7 160,.1 222,7 264,9 1.628,J 

12 l't\ZENDJ\ IIAIIII.ÔNIJ\ 266, 1 197,7 201,0 105,.'i 46,.l 1.'í,5 1.1,.'i 22,8 79,6 1.l9,4 21.l,5 255,5 1.556,4 

1.1 SANTA TEREZ. DE GOIÁS 355,3 252,8 202,4 84,J 27,J 4,1 .3,.3 8,4 4.'i,O 150,7 200,8 .104,0 1.6.38,4 

M 1\Rllt\NÀ 277,.'i 2.!4,0 227,(l 84,6 2.<;,0 4, 1 6,5 1:2,2 .11,0 164,6 211,6 21JQ,8 1.568,4 

1.'i llt\Nlll:.IRJ\N I ES .!14,8 2.8.1/i 206,5 104,9 l.1.,.1 4,2. 5,8 8,2 46,4 121,.I 22.'i,.I 284,7 1.6.17,9 

16 XJ\VJ\N rlNA 264,7 218,9 227,9 104,.I 27,7 5,2 5,9 9,1 50,1 140,.'i 199,8 282,1 l . .'i."16,2 

17 SÃO MIGUEL DO ARJ\GUJ\IJ\ .135,7 26.5,0 .118,7 1 1.1, 1 .17,.1 7,.1 .l,Q 15,9 48, 1 110,.1 2.14,5 .172,.'i 1.862,J 

18 IIJ\RREJRJ\ DO CAMPO 196,7 189,6 228,.1 1.17 ,2 42,.1 o.s .1,0 8,4 64,4 126,6 172,6 192,2 1..171,.1 

19 PARJ\ÍSO DO TOCANTINS 275,6 Jl 7,7 272,2 161,.'i 5J, 1 4,6 6,4 13,0 50,9 16.1,8 242,2 .142,6 1.903,6 
1 
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QUADRO 1.2.1 - CONT. 
ITEM EST/\ÇÀO J/\N IEV M/\1{ /\BR M/\1 JUN JUL AGO SI:., OllT NOV l>EZ MÉDI/\ 

i\NllJ\L 

2.0 AHKLlllJ\Nl>l1\ .18ó,5 .l5ó,'i .172,6 226,8 t,7,9 ó,9 4,J lJ,5 72,7 231,6 275,3 374, l 2 . .188,7 

2 1 ,\R,\Glt. \CEM/\ .i.u.z .107,6 .1.10, 9 248,5 86,'i 19,8 5,7 21,.1 76,ó 195,9 243,6 .107,4 2.176,0 

l2 coxcu. no ARAGUAIA 2.11,5 229,7 2(, 7.7 20.1,8 50,S 10,0 5,8 (,,7 52,2 140,8 190, 1 252,8 1.641,.1 

:2.l ,\IV\l'OEM,\ :2(l2,C1 2'Vi,4 28.1,6 209,2 71.7 15, 1 Q,8 19, 1 76,.1 177,6 18.1,6 264,7 1.869,7 

21 /\R:\Glli\f NA 105,.1 114,8 295,J 192,8 7ó,5 .l.l,9 10,5 29,4 71,4 142,9 179,7 2.18,J 1.890,8 

•). l'IIU<.lll~ 2.12,4 :J02,J J l o.s 242,6 78,4 n,.I 12,2 47,8 U4,1 185,7 185,7 198, 1 1.890,8 - , 
2.() X,\MHIO,\ 245,8 241,U 281,1> 189,ó U!l,8 .!S,7 21,0 22,0 5.l,6 1.14,5 142,0 199,4 1.65~,8 

'1.7 i\R,\GUAI 1:-.:S 2.18,.l :.!.llU,7 21>4,2 222,I 99,5 14,2 11,4 9,2 47,0 9.1,2 l.1.1,7 181,9 1.óOJ,4 
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No encartado no volume 8, está apresentada a variação dos totais 
pluviométricos nas estações pluviométricas, localizadas ao longo do trecho da 
hidrovia. 

As águas da Bacia são do tipo misto, águas claras na estiagem e águas brancas 

nas cheias (classificação de Sioli). 
r 
r- 1.3 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

r: 
r 

Para os estudos hidrológicos, que subsidiaram o estudo das vazões médias, 
mínimas e máximas, assim como as vazões específicas, foram selecionados os postos 
fluviométricos mais significativos, considerando-se seu período de observação, 
localização e qualidade dos dados de cotas, descargas e medições das vazões, 

As séries históricas foram definidas e analisadas preliminarmente. 

Para determinação das séries históricas das vazões utilizou-se os postos 
(DNAEE e PORTOBRÁ5) que apresentaram dados observados de pelo menos cinco 
anos, não necessariamente consecutivos, nem comuns para todos os postos. 

Para os locais ou estações pluviométricas onde as séries de dados foram 
consideradas pequenas, foram elaboradas as equações das curvas chaves e geradas 
as vazões em função das cotas. 

Os postos utilizados no presente estudo estão apresentados no Quadro 1.3.1 a 
seguir: 

r 
r 
r: 
r: 
r 

r 

r: 
r 
r-. 
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QUADRO 1.3.1 - RELAÇÃO DAS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS 
ITEJ\1 CÓDIGO D,\ NOME DA ESTAÇÃO 11/\(IJ\ Mi\NANCI/\L ÁltEA UE DltENJ\GEM LOCALIZAÇÃO 

EST!\ÇÃO (km2) 

01 24100000 Cachoeiro Gr.uule Rio Aruguaía Rio Ar,1guai,1 4.504,0 Lat. 17° 10' 00" 
1 

l.ong. 5.lº 08' 08" 

02 2-1180000 llarra do Peixe R io Ar,,g uu ia Rio Amgl1<1ia 
" 

17.J07,0 l.at , lóº J8' 00" 

1 oug. 52° 40' 40" 

OJ 2-UOOOOO Iorixorcu Rio i\r.ig ua ia Rio Araguaia 19.100,0 Lat. 16" 15' 00" 

l.ong. 52° .10' JO" 

04 24700000 BJrra tio Gurçus Rio Araguaia Rio Araguaia ]6.4J2,0 l.at. 15º 47' 06" 

l.ong. 52° 12' 12" 
1 

05 24850000 /\rJguaian,1 Rio Aruguaia Rio Araguaia 50.9.JO,O ,~11. 15" 44' 00" 

tm1g. 51º 51' sr 

06 25100000 llalnéario Cacheira Grande Rio ArJguuiu Rio Vermelho 2.ll,O l.at. 15º 5.l' 00" 

Long . .10° 09' 09" 

07 2'1200000 llrn,m,1 Rio ,\r,1gu.ii.J Rio Ar,1guai,1 76.964,0 l.ut. 14° ]4' 00" 

l.ong. 51" 05' 05" 

08 2'>7000()0 B,1mkirnnl,·s Rio 1\r,1gu,1i,1 Rio Ar,1gu,1i.i 92.6.!8,0 Lat , 1 ]º 41' 00" 

l.ong. 50° 48' 48" 

09 2'>950000 Luiz 1\lvc~ Rio /\rJg u,iia Ri,, t\r,1gu,1i,1 117.580,0 l.at. 1.1° 14' 00'' 

l.ong. 50" .14' .14" 

10 2<>0.!0000 l ,1z,·11d,1 l clestoro Rio Araguaia Rio Aruguuio 131.600,0 1~1t. 11º 55' 00" 

l.oug. 50" 40' 40" 

11 26040000 Rio <1.1~ Mortes Kio Araguaia Rio das Morti:~ 5.8 lJ,0 l.at. 15° 16' 00" 
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l.ong. 54" 05' 05" 

12 26050000 Toriqueje Rio Araguaia Rio das Mo rtes T 7.8.';Q,0 J.al. 15" l.l' 00" 

l.ong. 52" 56' 56" 

1.1 26100000 Xavantina Rio Arug uaiu Rio das Mortes 24.950,0 l41l. 14° 40' 00" 

limg. 52" 21' 21" 

14 26200000 Trec ho Médio Rio Arng ua ia Rio das Mortes 44 .. 120,0 111!. 1.l" 29' 00" 

J.ong. 51º 27' 27" 

1; 26.100000 Santo Antônio Rio Araguaia Rio das Mortes 55 . .146,0 1.al. 12" 04' 00" 

do Leveger Jimg. 50" 51' 51" 

16 26.l'.'\0000 São lélix do Rio Araguaia Rio Araguaia 192.280,0 l..il. 11" .16' 00" 

Araguaia l.ong. 50" 40' 40" 

17 26700000 Jusante Crisostomo Rio Aruguuia Rio Araguaia 217.840,0 l.al. 10" 17' 00" 

l.ong. 50" 25' 25" 

18 27500000 Conceição do Rio Araguaia Rio Araguaia .l20.290,0 l.at . 08" 06' TO" 

Araguaia Long. 49° 15' 15" 

19 28]00000 Xumbioá Rio /\rnguaiJ Rio Araguaia .164.496,0 1 .• 11. 06" 2.1' 00" 

Long. 48º JJ' .l.l" 

20 28544080 UI IE Sta tzabel Rio Aruguaiu Rio Araguaia .172.200,0 1 •• 11 . 06" 07' 01" 

limg. 48°19' 19" 

21 28850000 1\rng uutins Rio Arug un ia Rio Araguaia .176.619,0 1 •• it. os- .19' 00" 
l.ong. 48" 07' 07" 

22 20500000 Porto uruaçu Rio Maranhão Rio locuntins .M . .l.14,0 1 .• 1l. 14" .11' 07" 

lm1g. 49º 02' 02" 

2.l 20900000 Tocantinzinho Rio Tocuntínzinho Rio Tocantins 4.628,0 l at. 14° 11' OI" 
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l.ong. 48" 05' 05" 

2.·1 :Z.1050000 SJo l élix Rio Tocantins Rio lucuní ins 57.06:.?.,0 l..al. lJ" J2' 02" 

1 ong. 18" 08' 08" 

25 21080000 SJ.o Salvador Rio Tocantins Rio Tocantins 63.522,0 l.al.. 12" 44' JS" 

l.011g. 48" 14' 14" 

2ó 22040000 ['J.lClldóJ i\ngic,IJ Rio Tm:,1111 ins Rio Tocantins 125.436,0 l.at. 12º 15' Oó" 

l.ong. 48° 20' 20" 

27 2l0'i0001 Peixe I{ io rm:,1111 ins Rio Toc.ml ins lJ0.052,0 1.al. 12º 01 '20" 

l oug. 48" J2' .12'' 

2.11 22..150000 Porto Nadonal Rio 'l oc,1111 ins Rio Iocantins 173.828,0 l.at. 100 42' 31" 

Long. 48° 25' 25" 

29 22.500000 Miraccm« do Rio Jocant lns Rio Tocunt ins 186.8J4,0 l.at. 09" .IJ' 00" 

ll>l\l nt ms l.ong. 48" 24' 24" 

.10 21100000 l'uplrat m, Rin 'locuntins Rio Tocantins 243.841,0 1~,1. 08° 23' .lO'' 

Long. 48" 06' 06" 

.11 21100000 Carolin.i Rio Tocantins Rio Tocunt ins 27ó.520,0 l.al. 07° 20' 00" 

l.ong. 47° 2tl' 28" 

.12. 2.lóOOOOO Tocuntiuópolis Rio Toc,1111 ins l<io ronmlins 290.570,0 l.at. 06° 19' 00" 

l.ong. 47" 25' 25" 
: 

.l.l 2.1700000 ncsc.irrcto Rio 'l ocuntins 1 Rio Tocantlus 298.559,0 l.al. 05" 46' 00" 

l.ong. 47" 29' 29" 

.14 2.1710000 llagu,1lin~ Rio Tocant ins Rio ·1 ocantins 298.689,0 Lat. 05" 4.l' 00" 

(.ong. 4 7" .10' .10" 
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A localização dos postos pluviométricos e fluviométricos estão apresentados 
nos respectivos mapas apresentados no volume 8. 

Vazão Média 

As variações das vazões médias mensais ao longo do período na bacia, 
estão apresentados nos gráficos 1.3.1.1 a 1.3.1.2. - 

A variação do nível de água ou seja das cotas, ao longo do rio Araguaia, 
são relativamente lentas, principalmente nas épocas de estiagem. 

As análises das cotas, permitem considerar que as séries dos postos da 
Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia possuem uma distribuição normal. 

Foram determinadas as persistências médias anuais das vazões médias e 
das cotas, em algumas estações predeterminadas dos rios Tocantins, Araguaia e das 
Mortes, ao longo do período. 

Nos Quadros 1.3.1.1, 1.3.1.2 e 1.3.1.3 a seguir estão apresentadas a 
freqüência e duração de cotas e descargas médias diárias com as características 
intermediárias ao longo do período dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes. 

ESTUfXlS D0 MEIO ílSICO - CLl/1,\t\TOLOGIJ\. R[CURSO 1 !lnIUC'OS 45 



.'r 

DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA ESTAÇÃO TORIXOREU 1971 - 1992 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA ESTAÇÃO DE 
BARRA DO GARÇAS 1969 - 1992 
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DESCARGAS MÉDIA~ IIJIENSAI& uü RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO CACHOEIRA GRANDE 1964- 1991 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO DE ARUANÃ 1970 - 1992 

"' 
1 ~ ~-(··-ir:1~ttf~/::_~~/_:~-~{tf,~\~~,~t:::;_tt:~:_;;l'.~·::-~í·:Ji;:;:f\\t!Z?t·::· ~-~~: .. :t:,·::: ~- -- .. :, 

~<t·,-~ .~ .\.;_,·•,;;; •• ·~-i .••. 'I. - !,'\..\'.e ~"!-_ ..•. - . :.oi +.,· .• · ~- : . ., .. 1':l-,;;i ... ~, ..•••• ~.~- .•.. ; ·- .,,;( ~~ •.•. '1_;,,1-:~, 1'.,: .-,ti- ,. . \ , 

" • 

"' 

2500 

500 

o 1 . . .. -- - •.. ···~ 1 • . -- . --,- . --.- ' .. , ... --- . 1 . -.,-~. ,-- .. - .... ... . •. .. -- " "'"·,-~ •. ,. 
JAN FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

Gráfico 1 .3.1.4 

[5 runos [)() M[l() l·ÍSJC() - Cl IMATOI ()(;l/\,'RECLIRS() l 1Íl1RICOS 49 



l 

DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO LUÍZ ALVES 1986 - 1992 

3000 

3500 

2500 

(/) 
ri'i 
~ 2000 
~ J ·iMiJ~~~--~~~""' •. ;pf· \ · ·- -· P ~,. - -·. - .• ~. ·· · ""·•;~·,l\trttir111r.--.·~IWJ'-~~ · ]r 1543 w 

j t~~·~:: __ (~~~- <ti~'..M.-t .- >~-~ 1k.~~- ::;~~,i:: ,.}J;,;) .•. ~~, 1, ~.:i~\l~!i;.;1~~:~=!~~~tr\t;;jM?~ij~~L(.-,1~:.':!tf' !'..~i. _. -.- ·· -i-~~ ... ·,;.:~-- -~~= _·_ ··~•~~:~·:ry· . 
o 
·~ 1500 4: > 

1000 

500 

Q 1 1 . .,~·-··, -· ,-,·,o ,, ,. e •u, ... 

JAN 

1 1 1 · 1 -.,T--·"'"'·t --· . f ' ~ ~ .--- -,.- .... ,. -.~,- . . 1 

FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

GRAnco 1.3.1.5 

lS I unos 1)() Mt.:10 1 ÍSICl1- Cl.lM,\Hll OCl,H{ECllRSO IIÍllRICOS 



DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUIA NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 1973 - 1994 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO DAS MORTES NA 
ESTAÇÃO OE XAVANTINA 1969 -1994 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO DE XAMBIOÁ 1969 -1995 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 1973 - 1994 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO TUPIRATINS 
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QUADRO 1.3.1.1 - FREQÜÊNCIA E DURAÇÃO DE COTAS E DESCARGAS MÉDIAS DIÁRIAS DO RIO ARAGUAIA 

1 ,, 

ESTAÇÃO CÓDIGO PERÍODO 5% 10% 25% 50% 75% 95% 

' 
li Q H Q li Q li Q H Q li Q 

ALTO ARA.G UAIA 24050000 04/86-12/92 187 85,4 17J 77,0 164 6J,O 147 52,5 U2 44,6 119 38,J 

1 

C/\CIIOEIIV\ GltANDE 24100000 l l,'6.1-12/91 1511 155 149 09 129 1011 107 77,7 94 62,J 75 4.1,5 

HAIUU no Gl\l(ÇI\S 24700000 l 1/('i8-08/92 489 1799 420 1.18.1 306 661 164 477 106 292 24 144 
1 

AltllAN,\ 25200000 11/69-12/92 600 .1509 508 2686 376 1665 253 906 179 551 103 267 

UIÍS I\LVES 25950000 01/86-12•92 1101 3858 773 J540 695 2715 457 1127 338 620 265 J79 

SÃO l·Ü.IX DO Al(AGllAlr\ 26.150000 08/7.1-12/9-1 8•>2 7787 855 7092 t,85 4.184 479 2086 J44 10911 2.19 576 

CONC[l~'.\O UO AltAGUr\lA 27500000 O 1/70-12/87 9.10 157711 8.12 1.1212 6.18 6158 :180 3.304 290 1921 202 814 

X,\MBIOÁ 21HOUOOO 09,c,•l-12, 95 t,70 152t>2 l>.17 1.1(187 5.17 8969 .1(>2 .1.128 292 16.12 1 l> 1 6]5 

AIMGLIATI NS 211850000 08/74-12/95 947 16470 8711 14649 t>99 10151 4:12 4095 .!27 2092 264 965 
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QUADRO 1.3.l.2 - FREQUÊNCIA E DURAÇÃO DE COTAS E DESCARGAS MÉDIAS DIÁRIAS DO RIO DAS 
MORTES 

l:~l'AÇÃO CÓDIGO PEltÍODO 5% 10% 25% 50% 75% 95% 

ll Q li Q li Q li Q li Q li Q 

1{10 DAS MOIUES 26040000 04/7 ó -12/94 582 207 545 11!7 486 15.J 4.l<i 122 .196 95,8 .158 68,J 

X/\VANTfNA 2(,100000 01/69-12/94 .JJO 1088 261 8(\7 179 612 115 .194 (,{, 280 :31 189 

SANTO ANTÓNIO 2(,.100000 09/69-12/94 596 21.15 540 179.1 445 1278 ]0!1 685 226 415 165 255 

LEVEGER 
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QUADRO 1.3.1.3 - FREQÜÊNCIA E DURAÇÃO DE COTAS E DESCARGAS MÉDIAS DIÁRIAS DO RIO TOCANTINS 

LST,\ÇÀO CÓDIGO PERÍODO 5% 10% 25% 50% 75% 95% 

li Q li Q li Q li Q li Q li Q 

sAo S,-\1,\'AOOR 11080000 11/ 77-08/9.l 1049 2978 99,.1 245.1 875 1408 775 ó72 722 427 678 2.12 

rAZLND/\ ANGICAl, 220·!0400 07/74 -05;Q5 486 6659 40.1 4.~92 295 2427 200 1:149 162 lló.l 112 47.! 

PEIXE ll05ll001 12, 70- 1:2/92 I0.12 75b5 822 5(> 1 ,, 525 .1004 ]40 1521 26.1 100.l 197 590 

PORTO N,\CION,\L 22150000 Ot,4<>-10/96 845 7855 76.1 6689 482 .1504 280 175] 168 1014 52 42.l 

C\IUlLINA l.1 lOOOOO O l / l>2- 12, 84 9.J.I 11257 7t>.1 888-l 518 5b8ú 288 2999 182 192ó 88 1067 

IT,\Gll,\TINS ".!1710000 09/t,9-1l./77 546 110115 414 87117 :106 (>002 154 .J4óll 78 2200 .18 1.12!! 

Para ler um conhecimento das variações das características geométricas ao longo do período de medição de descarga líquida, 
nos l'tuadros 1.3.1.4 a I.3.1.12 a seguir estão apresentadas as variações de profundidades médias cm relação a largura cm 
vários períodos nas diversas estações, localizadas ao longo do trecho da hidrovia. 

,\ representação gráí'lca tia variação da profundidade cm relação a largura da seção transversal estão apresentadas nos 
Gráficos 1.3.1.29 a 1.3.L37, respectivamente. 

76 LSTlllX'lS IX'l MEIO l'ÍSICO - CI.IMi\TOI.OGlt\'IU:CURSO 11lrnucos 



NO 

100 

90 

80 

70 

cn - 60 
C"') 

:ii: 
:ii: 50 w 
o 
,<( 

~ 40 
> 

30 

20 

10 

o 
JAN FEV MAR ABR 

DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO CACHOEIRA GRANDE 
RIO ARAGUAIA 1963 - 1991 

70,5 

MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

Gl{t\FICO 1.3.1.38 

ESTU()(15 no MEIO I ÍSICO-Cl.l,\IAIOI.OGIA 'KLCUKS() IIÍDRICOS 87 



DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO BARRA DO PEIXE 
NO RIO ARAGUAIA 1977 - 1989 

400 

350 

300 

C/) 250 - ~ 
~ 1 'tt:!?i~I!tf:.:frtl1'·1~l~t,. ,~;~~.~: : ~P?~'i~.' "' ~r--·! ... ' ..i.t l''.' • ;k ~.~4:P~l.:;J~'f.1~1.~l'.:;/·t:~:i'(.'?~J~tifü,i.;>j,;.f,~.l\.;~i,á,i;i~~-:l~ 208 
~ w 200 
o ·~ <( 

150 > 

100 

50 

o 1 1 1 - 1 1 1 1 1 . . -· 1 . ·--·-- •. - ·- 1 - . 1 
JAN FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

88 

Gt<t\.FICO 1.3.1.39 
LS l li l >OS 1 )() /\11.10 1 is1c,) ( 111'1. \ 1 ()l.llGI.'\ RI.CltKSn I IÍlllliCOS 



' 

DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO TORIXOREU 
NO RIO ARAGUAIA 1971 - 1992 

400 

350 

300 

cn 250 - l{.JJ.fil..~~tlfMJi~~fRI~4J~::. .. ·, _ _;-- .. ·.·'. ·· ··· . ·.· ·. ,_ .. ;: 
• 231 M 

. , 

:E 
~ 200 
o ·~ 
> 150 

L,rúfico 1.3. 1.40 

100 

50 

oi 1·· · -1- 1-···· . JAN 1 1 . -- I" •n~ --. 1 , 1 :" ---~- - 1 - - ~"r·---·y·w· 1 
FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MAi 

MESES 

LS'llllXlS 1)() /\ILICl l'ÍSICCl CI 1/\1,\101.0C.I,\ RECURSO IIÍDKICOS 89 



DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO BARRA DO GARÇAS 
NO RIO ARAGUAIA 1969 - 1992 

600 

500 ,--~ll~ -.,. . . , ,..,.,·· -~,r .. -~·~--~·fi·~~~t'~~Wift'~;tt•' -~··•1~H~"'1.~,t~'r·~1 : :: ' , . . . , ~ .. , '. tJ - ' ~:~ • . )r • ', '•., . ? L ,.:: _• ~~~i::(t\· .. 4f!i1~i~,:~·~ e~\• o".~:(»;r,• f;: ~- -~!;,.{J • ~.,:1\~ ,, ~i . . •\ :/ .: • ~;4~ :•~ ,/t{!\'' . ~ 
C/J 

L ''{ ~ ..• • f\ '1f ' '.~i ,:,; •, 448• ·~ tt}J;i}.f-~ ~~:1f•t/i'tt'.~_,~il~}i~f1~-l~1l"t,;-' • : -é~~::.:r~~t,:,~ 438 '--" - . -. - , .• _ " . ,~ •. :e .•• , Í"f J._J'I_;• •••••••• ~~ --~ e<l~ '.t'" ••.•. h• .""r."it,j': :· 1:t.4...-_ \ ... :.i ':'. · _ - '. · .. h •.••.•• t..» 1.; i;,._; :,.. . . ·"' .,-,:.{~};. ,.. \._;./. ·, -·- 

e-; 
:::ii: 400 

~ w 
o 
·~ 300 
~ > 

200 

100 

o , .••• ..,. . .,..r·°l",,., •• -",.,..-, .•• -,.- •...•• - •..... ··, --~-, --····-, .•.. _... _ , .,..,-~·--·,-·r~ ···T·· •.. , •••.• ,.,T.- ..••.•.•• -_. .....••. , .•..••• ···- r·· · ····~--~ 1, - 1 

JAN FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

90 

Gl{ÁFICO 1 .3 .1.41 
ES 1 unos IJ() 1\11:10 1 ÍSI("() CI 1~11\ 1 ru OGIA KECLIRSO 1 IÍDRICOS 



DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO ARAGUAIANA 
NO RIO ARAGUAIA 1969 - 1992 

700 

600 

500 1 ,,J ''f,:fW"~.":"-'·~·7-·r,~;~. - .. ~~t1•?!,J~~·r··~g.,1l"1i~ ~·"'1~'1. t •.· . • . .- . .• . • . :-:- . ·""~·\i:~;;;t1 •,\t11ii1~·,· ·:JJJ.".,a~l"·, :~. ·.>" .•. · , .. ,,., · ~-J·:-~~~-.·-1• • • -l'·~J.1~··-· ~----~l1· •. ·~!'_., · •..• ·,.. ~., ..•. ;..,. .•.•..•.. , .. r . .._··"'tf:/~.·,· .. · · ·-: \~;~!~t~,~~-· -1l~ii~ii \ ª~el" ,n,~~~-\ti ( t-'.·. 1 ~~..,r1~-...lf.· :.~~i/··~·;.! ' ,:.;. 'lo.-.,. ... :· 
CI) 'i,;11!,. ·~.. . ~ .. ~ ..• t' --~- J ~.,;-,;!{,,;! i.1.~ ., ,,.·.;~, :;., . w, •.. í'h};!,r . .' ~.,i • . ~. ;~ ,,. '. '>,• r ',fr ' ··., ·, . . . .• . - .. ~; \·•.l< ·....-(Jj • 438 
r,; 
~ 400 

:!: 
LU 

o 300 ·~ 
> 

200 

GtUI ICO 1.3.1.42 

100 

91 

o 1 1 1 1 1 1 .. ' . . . JAN I 1 1 - 1 ,.. "~ ., .. f" . -_ - · · 1 
FEV MAR ABR MAi JUN JUL 

MESES 
AGO OUT NOV DEZ SET 

ES"J LIDOS L)() MEi() rts.co CI IM,\ 101.0C.I,\ KECLIHSO I IÍJ1HICOS 



J 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO LUÍZ ALVES 
NO RIO ARAGUAIA 1986 - 1992 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO ARUANÃ 
NO RIO ARAGUAIA 1969 - 1992 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DA ESTAÇÃO FAZENDA TELESFORO 
NO RIO ARAGUAIA 1969 - 1994 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS DA ESTAÇÃO TORIQUEJE 
NO RIO DAS MORTES 1967 - 1994 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS NO RIO DAS MORTES 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO DAS MORTES NA 
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DSECARGAS MÉDIAS MÍNIMAS DO RIO MARANHÃO NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINZINHO NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
ESTAÇÃO DE CAROLINA 1962 - 1984 
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DESCARGAS MÉDIAS MÍNIMAS MENSAIS DO RIO TOCANTINS NA 
ESTAÇÃO DE TOCANTINÓPOLIS 1960 - 1981 

••• 

•••• 
• 1;~~t~t1~· ::/it/ ~}·;·;~.rt.f1ltl:r::;;~// .. ~-~:._{1~{-':r~-;1;,; t,~·:-?tf;:tl~(t!-·11\:~;;~~::.: .. ·.~~ ~ ... - ,·.t~ · ô.':-. . : 

•• • 

••• 

6000 

1000 

JAN FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

GRÁFICO 1.3.1.62 
ESTUDOS DO MEIO FÍSICO - CUMATOI.OGl1\. RECURSO I IÍDRICOS 111 



' t 
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r· 1.3.3 VAZÕES MÁXIMAS 

De acordo com os estudos contidos no PRODIAT/l.993, em fevreiro de 1.980, 
ocorreu na Bacia a maior cheia já registrada, cuja vazão foi de 68.400m3/s em 
Tucuruí. 

Em geral, as cheias na Bacia são bem definidas e ocorrem no período de janeiro 
a abril. 

r> 
r: Utilizando-se o método prático de Ven Te Chou, foram calculadas as vazões 

máximas prováveis para os períodos de retorno de 5, 10, 20 e 100 anos. 

Também foi calculado o coeficiente de relação entre a vazão máxima provável 
de 100 anos e a vazão máxima média, para os Rios das Mortes, Araguaia e 
Tocantins. r 

No Quadro 1.3.3.1 a seguir estão apresentadas as vazões máximas 
prováveis ( m3/s ) em função do período de retorno e, o coeficiente de 
relação entre a vazão máxima provável de 100 anos e a vazão máxima média. 

QUADRO 1.3.3.1 
r: 

LOCAL PERÍODO Q(M) Q(S) Q{lO) Q{20) Q{tOO) Q(tOO}Q(M) 

Rio Araguaia em Aruanã 1976 a 1992 4.572 5.849 6.825 7.761 9.881 2, 16 

Rio Araguaia em Conceição 1971 a 1987 14.98 20.80 25.254 29.518 39.181 2,61 
do Araguaia 5 4 

Rio Araguaia em Xambioá 1970a 1987 17.01 23.45 28.391 33.126 43.845 2,58 
o 6 

Rio das Mortes em Xavantina 1982 a 1994 1.495 1.824 2.072 2.310 2.850 1,91 

Rio das Mortes em Santo 1982 a 1994 2.678 3.370 3.893 4.395 5.531 2,07 
Antônio do Leverger 

Rio Tocantins em Porto 1968 a 1988 12.73 17.28 20.789 24.150 31. 761 2,49 
Nacional 4 4 

Rio Tocantins em Carolina 1969 a 1984 16.60 23.34 28.482 33.403 44.558 2,68 
7 9 

-· 

r· 

,.. onde, 

Q ( M ) - M é a máxima média no período; 

Q ( X ) - X é o período de retorno em anos. 
r 
r 
r: 

1.3.4 - Vazões Específicas 

Foi realizado análises das vazões médias e mínimas mensais em relação a área 
de drenagem para a obtenção das vazões específicas médias e mínimas, em l/s/kma. 

A distribuição das vazões específicas médias e mínimas ao longo do trecho da 
hidrovia estão apresentadas no mapa do volume 8. 

No rio Tocantins a vazão específica média decresce até Porto Nacional, 
aumentando até a confluência com o rio Araguaia. 

r: 

r: 
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1.4 - BALANÇO HÍDRICO 

Em toda a Bacia, o mês de maior deflúvio é fevereiro e de menor deílúvio é 
setembro. 

O volume de escoamento médio nos meses de janeiro e abril representa mais de 
60% do total médio anual. 

Com base nas vazões médias, na pluviosidade e área de drenagem, fez-se uma 
estimativa do coeficiente médio de escoamento e o balanço hídrico em estações 
predeterminados. 

Os resultados estão apresentados a seguir: 

BALANÇO HÍDRICO ANUAL 

LOCAL: RIO TOCANTINS em PEIXES 

PERÍODO: 1.971 a 1.988 
VAZÃO MÉDIA ( M3 / 5 ) 1.985 

PLUVIOSIDADE 1.709 

LÂMINA ESCOADA ( MM l 481 

DÉFIOT DE ESCOAME:'1:TO I MM l 1.228 

COEFIOENTE MÉDIO DE ESCOAME..,'TO 0,28 

LOCAL: RIO TOCANTINS em CAROLINA 

PERfODO: 1.971 a 1.984 
VAZÃO MÉDIA ( M3 ! S) 4.145 

PLUVIOSIDADE 1.645 

LÂMINA ESCOADA ( MM ) 473 

DÉFIOT DE ESCOAMENTO ( MM ) 1.172 

COEFICIENTE MÉDIO DE ESCOAMENTO 0,29 

VAZÃO MÉDIA ( Ml ! S) 1.315 

PLUVIOSIDADE 1.635 

LÂMINA ESCOADA ( MM ) 539 

DÉFIOT DE ESCOAMENTO I MM ) 1.096 

COEFICIENTE lvtÉDIO DE ESCOAME;>.:TO 0,33 

LOCAL: RIO ARAGUAIA em ARUANÃ 

PERÍODO: 1.980 a 1.992 

! ,,,,_ 

'Wi 
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r: 

r 
r: 

LOCAL: RIO ARAGUAIA em BARRA DO GARÇAS 

PERÍODO: 1.982 a 1.988 

r: 

VAZÃO MÉDIA ( MJ / S) 666 

PLUVIOSIDADE 1.753 

lÂMI:-.:A ESCOADA C MM l 560 

Dt.FIOT DE ESCOAME:-.:TO ( MM l 1.193 

COEFIOE:-.:TE MÉDIO DE ESCOAMENTO 0,32 

r· 

r- 
LOCAL: RIO ARAGUAIA em SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

PERÍODO: 1.980 a 1.994 r 
r: VAZÃO MÉDIA ( M3 / S) 2.740 

PLUVIOSIDADE 1.64i 

lÂMl;\:A ESCOADA ( MM ) 449 

DÉFIOT DE ESCOAMEXTO ( MM 1 1.198 

COErIC!ENTE MÉDIO DE ESCOAME:-.:TO 0,27 

r: 
r 
r: 
r - LOCAL: RIO ARAGUAIA em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

PERÍODO: 1.975 a 1.987 

r: VAZÃO MÉDIA ( Ml / S l 5.737 

PLUVIOSIDADE 1.893 

IÂMINA ESCOADA ( MM 1 565 ·- 
DÉFIOT DE ESCOAMENTO ( MM ) 1.328 

COEíICIENTE MÉDIO DE ESCOAME:-::TO 0,30 

r 
LOCAL: RIO ARAGUAIA em ARAGUATINS 

PERÍODO: 1.982 a 1.995 
r: VAZÃO MÉDIA ( M3 / S l 6.081 

PLUVIOSIDADE 1.647 

lÂMINA ESCOADA ( MM ) 509 

DÉFICIT DE ESCOAMENTO C MM ) 1.139 

COEFICIE:-.:TE MÉDIO DE ESCOAMENTO 0,31 

LOCAL: RIO DAS MORTES em XAVANTINA 

PERÍODO: 1.975 a 1.987 

r: 

VAZÃO MÉDIA ( M3 / S ) 529 

PLUVIOSIDADE J.832 

lÂMlNA ESCOADA C MM 1 669 

DÉflCIT DE ESCOAMEXTO (MM) 1.163 

COEFICIENTE MÉDIO DE ESCOAMENTO 0,36 

r: 

r 
r: 
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1.5 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1.5.1 - Introdução 

1.5.2 

1.5.3 

Qualquer trabalho que vise gerenciar recursos naturais, deve obrigatoriamente 
dar especial atenção aos recursos hídricos, objetivando dimensionar as fontes 
naturais (rios, lagos e águas subterrâneas) e monitorá-las a fim de que a qualidade 
das águas esteja sempre dentro das normas de utilização pela população. 

Em estudos sobre qualidade das águas, são levados em consideração tanto os 
fatores naturais (interação água-rocha, pluviosidade, etc ... ) como os de influência 
antropica (ação de fossas, irrigação, etc .. ). Assim, os parâmetros analisados 
objetivam determinar a viabilidade da exploração dos recursos hídricos para as mais 
variadas utilizações (doméstica, industrial e agricultura), principalmente. 

Os resultados deste relatório determinam um diagnóstico atual das águas da 
bacia dos rios Araguaia e Tocantins, oferecendo aos órgãos competentes informações 
necessárias que possibilitem ações de gerenciamento dos recursos hídricos na região. 

Visa, também, o estudo de qualidade das águas aqui exposto, dar subsídio 
para as análises de impacto ambiental decorrentes da implantação da hidrovia 
Tocantins-Araguia. 

Metodologia 

A coleta das amostras de água foi realizada sob responsabilidade técnica de 
Sáudio Peixoto (CRF - 5 nr. 973) o- mesmo técnico que assina as análises físico 
químicas e bacteriológicas . A coleta ocorreu no período que varia do final do mês de 
agosto ao início do mês de outubro/1997, o que corresponde à época de maior 
estiagem da região. 

A amostragem foi pontual, preferencialmente no canal dos maiores cursos 
d'água {rios Tocantins, Araguaia, das Mortes e Vermelho), obedecendo critérios 
preestabelecidos. 

Foram coletadas 35 amostras, sendo 10 no rio Tocantins, 06 no rio das 
Mortes, 18 no rio Araguaia e 01 no rio Vermelho. Em cada ponto foram coletadas 2 
amostras sendo que as amostras precedidas com a terminação A foram coletadas- a 
montante dos núcleos urbanos e as precedidas com a terminação B, a jusante. A 
amostra coletada no rio Vermelho não apresenta estas terminologias (A - B) após a_ 
numeração, por tratar-se de apenas uma coleta, realizada a ± 1 km a montante da 
confluência do rio Vermelho com o Araguaia {ver boletim de análise nº 11~). 

Os pontos de amostragem são localizados, além da descrição de peculiaridades 
do local, também por coordenadas geográficas obtidas por GPS e citadas nos 
respectivos boletins de análises. 

Os resultados obtidos obedecem as técnicas estabelecidas pelo Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater da AWWA. 

- 

J -...1 

Tratamento dos Dados 

As análises ffsico-quírnícas e bacteriológicas realizadas encontram-se 
individualizadas na série de Boletins de Análises, apresentadas no volume 5 - 
Estudos do Meio Biótico - Fauna/Limnologia. As amostras relacionadas às análises 

- 
'w 

. -' 

.. ..., 
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-físico-químicas para o rio Tocantins encontram-se na Quadro 1.5 .3 .1, enquanto as 1 
do rio das Mortes e rio Araguaia foram reunidas nas Quadros 1.5.3.2 e 1.5.3.3, ! 
respectivamente. As amostras relacionadas às análises bacteriológicas para o Rio 
Tocantins encontram-se no Quadro 1.5.3.4, enquanto as amostras dos'"'rio das 
Mortes e rio Araguaia foram agrupadas nas Quadros 1.5.3.5 e 1.5.3.6, 
respectivamente. 

- Os seguintes aspectos específicos foram analisados no sentido de possibilitar 
urna discussão mais sistematizada e interpretações mais amplas das análises das 
qualidades das águas estudadas: 

- Condutividade Elétrica - Alcalinidade 

::::: Condutividade Elétrica - Cloretos 

- Condutividade Elétrica - pH 

=- Condutividade Elétrica - TOS 

- Turbidez - Cor 
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Ouadro 1.5.3.1 - RESUL T AOOS DAS ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS - RIO TOCANTINS 
Número dos boletins das anâhses FisJCO-Quim,ca da :Í!!IJa m narura de, Rio Toeannns 

PARÂMETROS nr -122 nr-123 nr-124 nr-125 nr- 126 nr • 127 nr-132 nr- 133 nr -134 nr - 135 
Aspecto límpido límpido lirrmido limoido hg.nirvo hg.nrrvo hp:.1U1"\'0 hg.turvo hg.tnrvo hg.turvo 

Dcpós110 presente presente presente presente presente presente presente presente JmSCTIIC presente 

Odor iloh1e1. li obiet li~1et il obiet. i, ob]et à oeiet. li 001e1. ri oh1et. ii obict. ü oeret. 

Turbídez UNT 2 2 3 2 2 4 4 2 3 2 

Cor Aparente rng Pt/1 28 33 4 27 41 29 40 48 26 18 

pH 7.4 7.16 7.05 7.05 7.08 7.15 7.51 7.6 7.7 7.69 

Alca. Total m!'f]CaC03 10 14 ll 8 7 7 ,~ 14 14 15 

Ferro Total ml!i!Fc 0.15 0.12 0.22 O.l 0,33 0.18 0.26 0.06 0.12 0.14 

Dureza Total mg/lCaC03 12 19 19 17 10 15 28 37 - 25 26 

Clon:tos mp:/ICI 0.8 13 10 9 li 13 14 li 9 14 

Matêna Orgânica m!lfl02 1.S 1.7 1.5 1.5 1.8 1.8 1.4 1.2 0.9 1 

Gás Carbônico m(!IIC02 0.5 2.5 2.4 1.8 1.8 1.4 - O.!' 0.5 0.5 0.5 

Sfüca mg/lSi 5.25 12.44 9.23 1.1 7.79 8.26 8.65 8.48 9.51 8.44 

Nurogêmo Amoo. Qual. me/lN ausente ausente ausente a usem e ausente ausente ausente ausente ausente ausente 

Condut Elétnca srcm 40.2 39.9 37 37.7 38.5 38.8 68.6 68.8 70.7 70.9 

Sólidos Tot. o ••. solv mg/1 20.1 18.7 18.5 18.8 19.2 19.4 34.9 34,4 35.4 35.4 

Sólidos em Suspensão mg/1 1 5 1 4 · 10 - 9 7 9 1 6 
Sólidos Sedunentâveis m(!.11 O.l O.OI O.OI O.OI 0.3 0.1 0.05 o.os 0.05 0,05 

Óleos e Graxas m~/1 NS NS NS NS N~ NS NS NS NS NS 

Oxiaêmo Dissolvido m!'f]02 7.5 ~.4 75 7.(1 7.9 7.9 7.4 7,5 7·.8 7.2 ... 
DBO 200C I 5 dias m[!/l 02 0.6 0.5 1.1 0.6 1.1 o.s 1.1 O.ll O,Q 0.6 

DQO m~/1 02 o 3 o o o o o o o o 
Nimtos mg/l N 0.004 0.002 0.005 0.001 0.002 0.002 0.005 0.002 0.001 0.001 

Nitratos m[!/1 N 0.1 0.1 0.1 0.02 O.OI 0.03 0.1 0.03 0.03 0.03 

Fósforo Total m(!ll P O.OI O.OI O.OI O.OI 0.1 O.OI 0.02 om O.OI O.OI 

Cádmio mg/1 Cd <O.OI <O.OI <O.OI <O.O! <O.OI <0.01 <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI 

Chumbo m(!.11 Ph <0.03 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

Cromo Hexav. mg/1 Cr <0.05 <0.05 <O.OS <O.O~ <O.OS <O.OS <0.05 <O.O~ <0.05 <0.05 

Manganês mwl Mn <0.02 <0.02 <o.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Mereúno em Sed. ml!'I Hg NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Niquei mi/1 N1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
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Quadro 1.5.3.2 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS - RIO DAS MORTES 
Boi. Aliá!. Písico-Qumuca da agua LN Rio das Mortes 

PARÂMETROS nr -098 nr- 099 nr - 100 nr - 106 nr- 109 nr -110 

Aspecto límpido límpido Iírnpido hz.rurvo hg.turvo lrg.turvo 
IO...V..1to ores em e presente oresente oresemc presente presente 

Odor ü obiet, i\obJet ã obret, àob1et. ilob1et ilobjet. 

Turbidez UNT 2.52 3.03 2.93 9.7 3 3 

Cor Aparente mgPVI 23 35 21 46 51 40 

pH 6.76 6.73 6.41 6.6 5.98 6 

Alca. Total mg/lCaC03 1 3 3 35 8 8 

Ferro Total mg/l Fe 028 0.18 0.12 0.49 0.16 0.22 

Dureza Total !lllI!ICaC03 :1 15 45 14 10 9 
Cloretos mg/l Cl 11 13 14 14 18 16 
Maténa Orzáruca mll/102 1.1 1.2 1.4 1.8 1.4 1.5 
Gás Carbônico mg/lC02 101 0.5 2.8 1'1 23 18 
Sihca nw1Sí 3.22 3.43 2.4 13.91 11.25 11,04 
Nitrogêruo Amon. Qual. mg/l N ausente ausente ausente ausente ausente ausente 
Condut Elétnca s/cm 8.6 8.9 7.4 36.7 li li 
Sólidos Tot Drssolv, mit•l 9 4.4 3.7 18.4 o.~4 5.5 
Sólidos em Suspensão ~,1 6 2 3 18 o (1 

Sólidos Sedírnentávers mg/l O.O:' O.I 0,05 11.I 0.1 0.05 
Óleos e Graxas m11:I NS NS NS NS NS NS 
Oxizêmo Dissolvido rm11m 8.9 71 7.9 7.9 8.5 M,4 
DBO 200C I 5 dias rng/l 02 11.I 0.8 0.1 1.1 1 0.5 

DOO mg/1 01 34 30 37 1 15 li 
Nnntos mg/lN 0.003 0.001 0.004 O,CKl2 0.008 0,009 
Nitratos mg/1 N 0.7 0.7· 0.7 11.l 0.02 0.3 
Fósforo Total rng/l p 0.02 O.OI o O.OI O.OI 0.02 
Cádrruo mgJI Cd <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI 
Chumbo mgll Pb <0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <Cl,05 
Cromo Hexav ma/1 Cr <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <O.O~ 
Manaanês - mg/J Mn <0.02 <0,02 <0.02 <0.~8~- <0.02 <U.02 
Mercúrio em Sed, rng/1 Hg NS NS NS NS NS NS . 
Niquei mg/1 N, <0.02 <0.02 <11.()2 <0.02 <0,02 <0,02 
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( >uadro 1.5.3.3 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO· QUÍMICAS - RIO ARAGUAIA 
Números dos Boletins de Análise Fisico-Química das Amostras de Á rua ln Natura do Rio Ara1U1aia 

PARÂMETROS nr-101 nr - 102 nr - 103 nr - 104 nr - 105 nr -107 nr- 108 nr-111 nr - 112 nr-113 nr - 114 nr -128 nr - 136 nr - 137 nr - 138 
Aspecto lig.turvo lig.turvo turvo turvo lig.turvo lig.turvo lig.turvo lig.turvo turvo turvo turvo lig.turvo turvo turvo turvo 

Dcnósito presente nrcsente presente presente presente presente presente nrescntc presente presente presente presente presente presente presente 
Q(]or ifobjct. l\obict. 1\ objct. il obict. ilobict. il objet. il obict. nobjct. fl obter. fl obict. õ obiet. ilobict. 1\ obict. 1\ obiet, ftobict. 
Turbidcz UNT 6.66 6.46 16.2 16.6 IU9 9.4 13 li 30 12 13 4 9 R IR 
Cor Anarcnte mg Pt/1 60 57 86 109 59 44 63 107 21(, 142 112 35 94 85 162 

loH 6,89 6.4 7,09 7.33 7.28 6.46 6.48 6,65 6,76 6,73 6,73 7,06 7,68 7.46 7,45 

Alca. Total mg/l C'aC'03 4 5 5 5 5 16 15 17 28 lll 19 8 R 10 14 

Ferro Total mg/l Fe 0,54 0.48 0,68 1,07 0,67 0,42 0,47 0,57 O.RI 0,42 0,82 0.14 0,35 0,36 0,86 

Dureza Total mg/lCaCOJ 33 49 44 52 52 15 16 18 24 19 24 13 17 15 22 
Cloretos mg!ICI 16 15 15 17 14 8 16 15 17 IR 15 14 14 14 15 

Matéria Oraãnica mll/102 0,8 1.7 1,9 1,2 1,6 1.8 1,9 2,6 2.1 2,7 2,7 2,3 2,7 2,1 2.9 

Gás Carbônico mw'IC02 o 4,7 o o () 1.5 J] )() 12 9 9 1.8 0,5 0,5 1,1 

Sílica mg/l Si 2,82 2,68 3,7 3,38 3.35 12,73 14,65 13,87 17.72 14.9 14.33 7,37 11,39 9,97 11.67 

Nitrogênio Amon. Qual. mg/1 N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 
C'ondut. Elêtrica s'cm 18.1 21.6 21,4 27.3 26,3 33,ll 32,7 33,ll (10,6 34,9 37.1 35,1 30,7 30.5 44.4 
Sófülos Tot. Dissolv. mg/1 I} I0,7 lo.6 13,6 13,1 16,ll 16.3 16,9 30.3 17.4 1 R.5 17.5 15,3 15.2 22.2 
Só! idos cm Susoensão mg/1 <J ro 25 15 li 15 2R 15 25 18 27 8 17 16 30 
Sólidos Scdimcntãvcís mg/1 0.05 0.1 0,05 0.2 0.2 0,1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0,05 0.1 0,05 0.2 

Óleos e Graxas mg/1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Oxigênio Dissolvido mg/1 02 7,9 7,7 R.R 9 7.7 6,9 6.2 12 7 7.7 7,7 1.5 75 7.6 7.6 
OJ30 200C / 5 dias mg/1 02 0.4 0.2 0,8 0,9 0,7 0,9 1 0,6 O.R O.R O.X IJ 1,3 O,R 0,8 

DQO mg/1 02 27 31 43 44 41 4 15 8 8 ll 7 1 o 3 5 
Nitritos mg/lN 0,004 0.001 o U,003 0.002 0,001 0,004 0,007 0.009 O.OOR 0.002 0.001 0,001 0.002 0,00.l 
Nitratos mg/l N 0.7 0,7 0,8 0,8 O.R 0,2 0.2 0,4 0,4 0,4 0.2 0,1 0.02 0.2 0,1 
Fósforo Total mg/1 P o 0,01 (),OI O.OI O.OI O.oi 0.1 0,01 0.02 0,02 O.OI O.OI O.OI 0,01 O.OI 
Cádmio mg/1 Cd <O.OI <0,01 <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI ·.:0,01 <0,01 <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI <O.OI <0,05 <0,01 
Chumbo mg/1 Pb <0,05 <0,05 <0,05 <O.OS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,03 <U,03 <0,05 <0,03 
Cromo Hcxav, mg/1 Cr <O.OS <0,05 <0,02 <0,05 <O.OS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <(),05 <0,05 <0,05 
Manganês mg/1 Mn <0.02 <0.02 <0.02 0.13 0.35 0,048 0,05R 0.06 0,04 0,06 0.06 0,032 · 0,046 0,05 0,068 
Mercúrio cm Scd. mg/1 Hg NS NS NS NS NS NS NS NS <O.OI <0,01 NS NS NS NS NS 
Niquei mg/1 Nr <0.112 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <O.ll2 <0,02 
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r: 
r: 
r. 
r: 

r> 

r: 1.5.4.1 Considerações Gerais 
As águas de rios têm sido objeto de numerosos estudos, os quais permitem as 

seguintes generalizações (LEV1NS0N, 1974): 

• poucos rios do mundo têm mais de 1000 ppm (1%) de sólidos totais dissolvidos; r 

• a maioria das águas dos rios e lagos são caracterizadas pela predominância do ion 
HC0-3e so-; 

• as concentrações dos metais traços usualmente são < 20 ppb; 

r: • as concentrações dos constituintes maiores são influenciadas pela composição das 
rochas predominantes na área. 

r: Os cursos de águas superficiais são geralmente alimentados por seus afluentes, 
pela água das precipitações pluviométricas e pela água subterrânea. Assim, o 
quimismo da água desses cursos é reflexo desses três componentes. 

A composição química das águas de um rio é influenciada por diversos fatores, 
destacando-se, em particular, a natureza do substrato e o clima, sendo que o 
primeiro fator têm maior influência na área próxima à origem dos rios. À medida 
que se afasta das nascentes, as águas dos rios tendem a apresentar um quimismo 
mais uniforme (SZIKSZAY, 1993). 

No seu percurso, em geral, o material ganho pelo rio através da erosão 
química e/ou física, ação antrópica ( esgotos, construção de estradas, irrigações, 
efluentes industriais, etc .. ), ultrapassa o material perdido (precipitação química e/ou 
física). Esse balanço pode fornecer dados importantes para planejamentos regionais, 
combate à erosão, proteção do solo e meio ambiente em geral. 

Normalmente, para garantir água de qualidade adequada aos diversos fins, é 
necessário um tratamento primário sobre às águas captadas de cursos superficiais. 
Conforme a característica da água em questão, esse tratamento pode ser simples, ou 
envolver a associação de diversos processos. 
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1.5.4.2 Parâmetros Analisados 
• PARÂMEIROS VISUAIS: são aspecto e depósito, sendo o primeiro definido como a clareza da 

água e o segundo como a quantidade de silicatos em suspensão que se depositam quando a 
amostra é colocada em repouso. 

• ODOR: se refere à identificação de aromas característicos de qualquer natureza. 

• TURBIDEZ: é_a dificuldade de uma água de transmitir a luz. Expressa em UNT. 

• COR APARENTE: é função do material em suspensão na água que pode ser resultado de 
constituintes orgânicos e/ou minerais. Expressa em mg Pt/L. 

• pH: é a medida da concentração do íon H+ em solução. 

• ALCALINIDADE TOTAL: é a capacidade para neutralizar ácidos. Expressa em mg/l Ca C03. 

• FERRO TOTAL: normalmente determinado por absorção atômica e expresso em mg/l Fe. 

• DUREZA TOTAL: é a propriedade de uma água de dissipar sabão em virtude da presença de sais 
minerais, send'? expressa em mg/l Ca C03_ 

• CLORETOS: determine a salinidade da água; expressa em mg/l Cl. 

• MATÉRIA ORGÂNICA: mede a presença de oxigênio na água, sendo expressa em mg/l 02• 

• GÁS CARBÔNICO: mede a presença de C02 na água, sendo expressa em mg/l C02 • 

• SÍLICA: o silício é o elemento mais abundante na crosta terrestre depois do oxigênio. Combinado 
com este forma um óxido chamado sílica, de difícil dissolução. A água de maneira geral contém 
teores muito baixos desse elemento(em tornode 20 mg/I). Expressa em mg/l Si. 

• NITROGÊNIO AMONIACAL QUALITATIVO: resulta da decomposição da parte nitrogenada da 
matéria orgânica, sendo expressa em mg/l N. 

• CONDUTIVIDADE ELÉIRICA: é a capacidade da água de transmitir eletricidade, estando 
diretamente relacionada ao seu conteúdo iônico, sendo expressa em us/cm. 

• SÓLIDOS TOTAIS DlSSOLl1IDOS: indica a concentração total dos minerais dissolvidos na água, 
sendo expressa em mg/l. 

• SÓLIDOS EM SUSPENSÃO: indica a quantidade de sólidos suspensos nas águas, sendo expressa 
em mg/l. 

• SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS: indica a porção dos sólidos em suspensão passível de sedimentação, 
sendo expressa em mg/l. 

• ÓLEOS E GRAXAS: esses derivados do petróleo normalmente indicam contaminação por 
atividades industriais ou marítimas, conferindo à água aspecto turvo e sabor desagradável. 
Expresso em mg/l. 

• OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD): indica o teor de oxigênio existente na água, sendo que sua 
diminuição pode tornar o ambiente desfavorável à vida de peixes e outras espécies aquáticas. 
Expressa em mg/l 02• 
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• DBO: é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica existente na água. 
Expressa em mg/l 02• 

• DQO: é a quantidade de oxigênio requerida para oxidar quimicamente a matéria orgânica e 
outras substâncias não orgânicas (Fe2+ , Mn2+ , NH4+ , etc ... ). Expressa em mg/l 02• 

-· 
• NIJR.ITO E NITRATO: são formas de oxidação do nitrogênio, sendo sua presença na água indício 

de contsmineçêo, principalmente sntrôpice. Expressa em mg/l N. 

• FÓSFORO TOTAL: indica contaminação por produtos sgroquimicos, de limpeza e despejos 
urbanos. Expressa em mg/l F. 

• CÁDMIO: indica contaminação industrial ou por atividad_es de- mineração. É muito tóxico e 
raro, sendo expresso em mg/L Cd. 

• CHUMBO: indica contaminação antropogênica, sendo expressa em mg/l Pb. - 
• CROMO: idem ao anterior, ex.pressa em mg/L Cr. 

• MANGANÊS: semelhante ao ferro, porém menos abundante em águas superficiais. É expresso em 
mg/l Mn. 

• MERCÚRIO: é um metal traço na crosta terrestre ocorrendo em quantidades muito baixas nas 
águas naturais. A absorção pelo homem leva a diversas doenças fatais. É expresso em mg/l Hg. 

• NÍQUEL: é inerte em seu estado nativo, porémrui forma hidrolisede e em ambientes equosos, se 
consumido pelo homem pode causar câncer. É expressa em mg/l Ni. - 

• 1R.ANSPARÊNCIA: é a capacidade da água de ser atravessada pela luz. É expressa em m. 

1.5.4.3 Aspectos Interpretativos 

1.5.4.3. lAnálises Físico-Químicas 
Sobre os dados de análises físico-químicas as seguintes considerações podem 

ser feitas: 

• As águas do Rio Tocantins apresentam alcalinidade variando de 7 a 15 mg/l de CaC03 
enquanto as do Rio Araguaia variam de 4 a 19 mg/l de CaC031 não apresentando grande 
variação de alcalinidade entre elas. As águas do Rio das Mortes, por sua vez, apresenta 
alcalinidade muito beixe, em torno de 5 mg/I de CaC03, o que caracteriza que o seu curso 
percorre ambiente geológico totalmente diferente dos anteriores. Os resultados anômalos 
nas amostras nr- 106 e nr- 112 (ver Gráfico 01), deve-Se a interferêncie de outros rios (rio 
das Mortes com o Araguaia e rio Araguaia com o rio \lermelho respectivamente). 

- 
• A conduti11idade elétrica é maior no Rio Tocantins variando de 37 µs/cm aumentando para 

jusante até 70,9 µs/cm. Já o Rio das Mortes apresentou menor condutividaile elétrica devido 
a baixa quantidade de íons transportados, conseqüência do tipo de rocha com o qual 
manteve contato. A única exceção são as amostras nr- 106 e nr- 112 citadas anteriormente. 

- 
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• Os valores de condutividade elétrica apurados variam de 1 O a 70, caracterizando, portanto 
uma grande variação. Por sua vez os cloretos se concentram em uma faixa reduzida (8 a 18 
mg/l), com exceção de uma amostra (nr- 122), que mostrou valor abaixo de 1 mg/l. Essa 
amostra, localizada a 2 km à jusante da cidade de Imperatriz mostrou, também, valores 
anômalos para os colifonnes fecais. Esse fato parece estar claramente relacionado às 
atividades antrópicas locais. 

• As águas do rio das Mortes apresentaram valores de pH um pouco mais ácido que as do rio 
Tocentins: Já as águas do rio Araguaia apresentam variações de valores levemente básicos a 
levemente_ácidos. Os valores de pH neutros são os predominantes para as águas das regiões, 
enquanto valores de condutividade elétrica nas faixas de 30 a 40 s/cm parecem 
predominarem. 

r: 

• Os valores mostram que a relação entre a condutividade elétrica e o TDS são altamente 
dependentes um do outro nos três rios, sendo mais acentuados nos rios Araguaia e Tocantins 
que transportam um maior número de sedimentos. A reta obtida para o gráfico em questão 
reflete, com muita clareza, a tendência esperada de acúmulo de sedimentos "rio abaixo", e 
sua relação com os íons dissolvidos. 

r: 
,r' • Rio Araguaia apresenta os maiores valores de turbidcz e cor aparente, precedido pelo Rio 

Tocantins. "Isso é conseqiiéncia do desmatamento e ocupação antrópica de suas margens (ver 
Ousdro 1.5.3-3, boletins de análise físico-química nr-111, nr-112, nr-113, nr-114 e nr- 
162,). As-cidades de Aruanã, Luís Afres e Barra do Garças são as que apresentaram valores 
acima do- padrão de cor aparente. Observa-~e ainda uma clara relação ascendente de cor 
com turbidez já esperada. r: 

r: 1.5.4.3.2 Análises Bacteriológicas 
Foram feitas as Contagens Bacterianas em Placas, os Índices de Coliformes 

Totais e Coliformes Fecais. Os resultados das análises permitem tecer as seguintes 
considerações: - 

• As contagens bacterianas representam um indício de contaminação das águas das bacias 
hidrográficas em linhas gerais. Para uma análise mais apurada seria necessária a 
identificação dos tipos de bactérias presentes nas colônias. De uma maneira geral, para 
as águas do Rio Tocantins (Qµadro 1.3.5.4) os números de colônias encontram-se abaixo 
de 1000/ml, com exceção das amostras nr-123 e nr-127. Essas amostras estão 
localizadas a 1 km à montante da cidade de Imperatriz e a 1 km à jusante da cidade de 
Carolina. Isso pode, portãnto ser interpretado como resultado de sérias influências 
antrópicas relacionadas à essas duas localidades. 

- • Para as águas do rio das Mortes e rio Araguaia, a contagem de colônias por ml das 
amostras ficou abaixo-de 5000, com exceção das amostras nr-112, nr-113 e nr-114 (rio 
Araguaia). Essas amostras localizam-se a 1km à montante da confluência do rio 
Araguaia com o rio Vermelho (nr-112 e nr-113) e à 1,5 km à jusante da cidade de 
/lruanã (nr-114)_ Mais uma vez as ações antrópicas parecem refletir em aumento 
considerável na contaminação bacteriológica dessas águas . 

- 
- • /Is análises de coliformes totais e fecais para o rio Tocantins (Oiuulro 1.3.5.4) mostram 

duas curvas com acentuado paralelismo. Esse fato não se verifica para as águas do Rio 
das Mortes (Qµadro 1.3.5.5) e Rio Araguaia (Qµ.adro 1-3.5.6). 

r: 
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• As águas do rio Tocantins apresentam valores de coliformes totais dentro do limite de 
Valores Máximos Permitidos (V.M.P. - CONAMA- 020). Os coliformes fecais, por sua 
vez, em apenas uma das amostras (nr-123), coletada no rio Tocantins a 1 km a 
montante da cidade de Imperatriz, apresentou contaminação por coliformes fecais, com o 
dobro do V. M.P., mais uma vez refletindo interferências antrópicas, resultado de 
dejetos de fossas e águas servidas no rio (Quadro 1.3.5.4). 

, . ._ 

• Nas águas do Rio das Mortes, das seis amostras coletadas apenas duas não 
apresentaram contaminação por coliformes acima do V.M.P. (Qµ.adro 1.3.5.5). Essa 
contaminação alta, deve-se provavelmente a existência de várias fazendas com currais 
próximos as margens dos rios, situação bem típica dessa área observada no campo, e as 
pequenas concentrações urbanas nessas localidades. 

• As águas do rio Araguaia (Quadro 1.3.5.6) apresentam, em linhas gerais, valores de 
coliformes totais abaixo do V.M.P. , a exceção é a amostra nr-113, com valor levemente 
acima do V.M.P. (5700). Com relação aos coliformes fecais a contaminação apresenta-se 
bem maior, com sete amostras acima do V.M.P. Isso parece ser reflexo de ações 
antrópicas relacionadas às pequenas comunidades daquelas regiões. A amostra nr-113, 
na confluência do rio vermelho com o rio Araguaia, mai.s uma vez mostrou 
contaminação por colif ormes totais e fecais. 

1.5.5 Conclusões 

Depois do tratamento das análises físico-químicas e bacteriológicas 
apresentado nos itens anteriores, podem-se enumerar algumas conclusões como as 
que se seguem: 

A qualidade das águas dos rios Araguaia, Tocantins e rio das Mortes, não 
permite a sua captação para consumo humano sem prévio tratamento, em função 
dos valores mostrados para alguns dos principais parâmetros físicos além das 
diversas contaminações bacterianas e por coliformes totais e fecais. 

O tratamento prévio em questão está relacionado à decantação, filtragem e 
cloração. 

Para irrigação e/ou uso agroindustrial a qualidade dessas= águas superficiais 
não apresenta qualquer problema de utilização. 

Para lazer as águas exigem um certo cuidado, principalmente à jusante das 
diversas concentrações urbanas, já que os esgotos são jogados no rio sem· 
tratamento prévio. 

O desmatamento indiscriminado ao longo das margens dos rios, a implantação 
de fazendas e currais cm toda a área, além da existência de diversas plantações e 
pequenos vilarejos estão contribuindo para o assoreamento e contaminação das 
águas das bacias dos rios Araguaia e Tocantins, conforme observado na campanha 
de campo e mostrado no acervo fotográfico. 

1.6 BALANÇO HÍDRICO 

Entende-se como o balanço hídrico de uma determinada área o processo 
através do qual se pode determinar a capacidade de retenção de água no solo. O 
conceito tem, portanto, uma importância fundamental nas considerações climáticas 
do sistema considerado. 
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Através do balanço hídrico obtém-se a evapotranspiração, o déficit e o excesso 
de água, segundo diversos métodos, que variam em função dos dados disponíveis 
para o estudo. 

No caso das bacias hidrográficas do Tocantins/ Araguaia, os dados que foram 
colocados a disposição através dos órgãos competentes, não são suficientes para que 
seja feito o balanço hídrico completo de toda a área conforme consta do Termo de 
Referência em questão. 

Apresentam-se, apenas o balanço hídrico da localidade de São Félix do 
Xingu/PA, cujos dados estão disponíveis, deixando o balanço global para o 
monitoramento da bacia que deverá ser feito durante um ciclo hidrológico completo. 

Para a elaboração de balanços hídricos pode ser seguida a metodologia abaixo: 

Inicialmente parte-se de dados de precipitações e temperaturas médias mensais 
no período de um ano, em seguida calcula-se: 

ETP = Evaporação Potencial; 

NEG= Negativa acumulada; 

ARN= Armazenamento. 

r 
r-. 
r 
r 
r 
r 
r- 

' r: 
r: 
r, - 

ALT= Alteração; 

ETR= Evapotranspiração Real; 

DEF= Déficit; 

EXC= Excedente 
r 
r: 

r 
r- 

Para os cálculos das aferições são necessárias as seguintes condições: 

r=. 

D\LT= O 

I ETP = I ETR + I DEF 
I P = I EXC + I ETR 
I P = I ER + I EXC 
.IP= I ETP + I (P-ETP) 
(P -ETP) = EXC -DEF) 

r: 

r: 

r: 
r: 
r: 
r- 

r: 
r: 
r> 
r 
r: 
r 
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No quadro abaixo, encontram-se os dados para os cálculos dos balanços 
hídricos e classificações climática da localidade de São Félix do Xingu - PA, com 
latitude de 2 639' 5 e retenção hídrica = 300. 

QUADRO 1.6.1 - BALANÇO HÍDRICO SÃO FELIX DO XINGU - PA 
TAB ETP p (P-ETP) NF.G ARN J\J.T ETR DEF EXC 

Mts TEMMEDOºC COR 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

JAN .25.2 3.8 32.1 12.:! 185 oJ o 300 o 1.:u. o 03 

FE\' 25.2 3.8 28.8 100 352 2-13 o 300 o 100 o 243 

li,~ 25.4 4,0 31.l 125 362 .237 o 300 o l~~ o 237 

ABR 25,1 3,8 30.0 114 190 ª' o 300 o 1H o 82 

MA] 25.1 3.8 30,o llo 112 -4 4 l9o -4 llo o o 

JUN 14.7 3,B ,?0,4 11.! 120 B o 300 4 11.l o 4 

JUl. 24.1 3.3 30.3 lOCI 1B -8~ 81 .?.28 -72 '10 10 o 

AC.O 24.3 3.3 30,o 101 148 4; lo .!i.'i 47 101 o o 

SF.T :?5,1 3.8 .10.0 IH 88 -.!o 5; .?52 13 111 3 o 

OlIT 23,0 J.8 31.~ 120 1~4 .H H .lt3o 14 1.20 o o 

NO\" 25,Q 4.3 30.º 133 124 -o 13 ~i8 ·d 1~2 1 o 

DEZ .24.0 38 3~.4 1.2.l loY 4s (1 300 .!.! l..?'.'\ o 23 

X 

TOTAi. ::?5,0 - - 1380 .2027 "ªª - - o 1,17$ H 052 

- 
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QUADRO 1.6.2 
FONTE: INMT. 

DADOS DE BALANÇOS HÍDRICOS/ OUTUBRO DE, 96/ESTAÇÕES METEORÓLÓGICAS. 

DEF EXC 
mm 

ARN 
mm 

ETP 
mm 

ESTAÇÃO LONG TEMPMED 
COMP. 

MEO 
MAX 

TEMPMED 
MIN 

LAT 
mm mm 

Palme• 
Pedro Afonso 

Peixe 
Taguatinga 
MARANHÃO 
Alto Pamaiba 
Bària do Corda 

Imperatriz 
GDIAS 

Arag~rças 

84.5 18.D 00 O.O 
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AFERIÇÕES: 

1- IP = IETP + I:(P -ETP) = 1389 +638 = 2027 
L'.ALT = O 
3-í:ETP = L ETR + L DEF = 1375 + 14 = 1389 
L ( P-ETP) = 652 - 14 

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO THORNTHWAITE : 

Iu = 100. EXC I ETP = 100. 652 I 1389 = 46,94% 

Ia = 100 . DEF I ETP = 100 . 14 I 1389 = 1,0079% 

Im = ( Iu - 0,6. Ia)= ( 46,99 - 0.6. 1,0079) = 46,33% 

CV= 100. ( L ETP (DEZ+ JAN + FEV )·/ L ETP) = 25,48% ~ 25% 

Classificação climática ( B2 r A'a') : Clima úmido com pequena ou nenhuma 
deficiência de água, megatérrnico (altas temperaturas) com uma concentração de 
evapotranspiração (ETP) no VERÃO, aproximadamente 25%. 

CLASSIFICAÇÃO DE KOEPPEN: 

IP retirando 30% = 2027 - 30% = 1418,9 

PV = OUT a MAR= 1345 

PI = ABR a SET = 682 
PRA > r = Clima úmido de A ou C. 

Precipitação não uniforme. 

r = 20. t + 250 = 750 
a= 18 ( onde a e a menor precipitação que ocorreu durante o ciclo) 

a = 100 - Pra/ 25 = 100 - 2027 / 25 = 18,92, logo a'> a = Aw. 

Classificação climática: Clima úmido com inverno seco: mês mais seco com a 
precipitação média inferior a 60mm tendo a concentração de precipitação no verão. 

Como ilustração, apresenta-se abaixo dados de Balanço Hídrico, referente ao 
mês de outubro/1996, para algumas localidades dentro, ou nas proximidades da 
bacia hidrográfica sob estudo, para efeito comparativo com o balanço hídrico locar 
(São Felix do Xingu/PA). 

,- 
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1. 7 ESTUDOS SEDIMENTOLÓGICOS 

1. 7.1 Introdução 

Os estudos sedimentológicos do EIA da Hidrovia Araguaia/Tocantins 
envolveram duas vertentes principais: as investigações ref crentes à caracterização 
dos padrões dos canais de navegação dos principais rios em questão - rio Araguaia, 
rio Tocantins e rio das Mortes - e as investigações relacionadas aos principais 
proce_ssos sedimentares caracterizados para a bacia hidrográfica como um todo. 

Esse estudo é de fundamental importância para a avaliação dos impactos 
provenientes da implantação da hidrovia em apreço, e deverá se constituir em 
elemento básico na integração dos resultados aqui atingidos com os estudos do 
restante do meio físico. 

r: 

(• 

1. 7.2- Metodoiogia 

A metodologia geral do estudo sedimentológico pode ser dividida em três 
etapas: atividades pré-campo, trabalhos de campo e trabalhos de laboratório. 

Etnpe. Pré-Campo ,r- 

r: 

Esta etapa foi iniciada com o estudo detalhado do termo de referência, no 
sentido de embasar todas as atividades a serem desenvolvidas nos trabalhos 
sedimentológicos. Seguiu-se uma fase de levantamento de dados e/ou informações 
de caráter sedirnentológico na área de abrangência do projeto. 

Concomitantemente com essa atividade foi realizada uma ampla pesquisa 
bibliográfica na literatura especializada, no sentido da busca de trabalhos 
semelhantes realizados em outras regiões do mundo e mesmo no EIA da 
Hidrovia Tocantins/ Araguaia realizada em 1996 por outra equipe. 

Ainda durante essa etapa foram feitos contatos com diversos órgãos e/ou 
empresas no sentido de conseguir dados sedimentológicos que pudessem ser 
utilizados no estudo pretendido. 

Seguiu-se uma análise de imagem de radar da bacia hidrográfica, cobrindo de 
forma preferencial os canais de drenagens principais e um estudo das pranchas 
relacionadas aos principais pontos de intervenção previstos para a bacia hidrográfica 
e as obras a serem realizadas. 

,I"'"'-, 

Seguiu-se uma fase de tratamento de todas as informações coletadas e 
preparação para os trabalhos de campo. 

Durante essa etapa de trabalhos preliminares, foram feitos diversos contatos 
com o restante da equipe (Goiânia), na busca de integração e complementação de 
informações. 

r- Etapa de Campo 

Os trabalhos de campos ocorreram na primeira quinzena de julho e 
envolveram as seguintes atividades: 

1. Reunião em Goiânia com o restante da equipe do meio físíco (Recursos Hídricos e 
Geomorfologia) buscando uma divisão de tarefas e adequação da metodologia 
dos trabalhos de campo e organização das etapas posteriores; 
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2. Trabalhos de campo na área de estudo, envolvendo a região desde o sul das bacias 
hidrográficas do Tocantins e Araguaia , até a região de Imperatriz , limite norte 
da área de estudo, totalizando um percurso de 2405km (paralelos 18°-6° S e 
meridianos 49º-52ºW) 

A metodologia de campo compreendeu: 

• visitas às áreas de ponto de intervenção na implantação da hidrovis; 

• realização de três seções topobatimétricas em locais previamente escolhidos; 

• coleta de dez amostras de sedimentos de correntes e 11 amostras de sedimentos de fundo 
em locais dos rios Araguaia e Tocantins, previamente selecionados como prioritários 
para estudo sedlmentolôgico; 

• vasta documentação fotográfica dos principais pontos de estudo nas duas bacias 
hidrográfica; 

• investigações detalhadas nos principais pontos propostos para portos da hidrovie; 

Etapa.final 

• levantamento das réguas pluviométricas de pontos específicos de interesse das bacias 
hidrográficas. 

Esta etapa envolveu o tratamento de todas as informações e dados coletados 
no campo e a integração destes com os dados de trabalhos anteriores. 

As amostras de sedimentos foram tratados no laboratório de sedimentologia 
do Departamento de Geologia-CG da Universidade Federal do Pará. 

A metodologia utilizada na análise granulornétrica constou primeiramente da 
secagem do material em estufa a 50°C, pesagem de 2.208,04g e separação da fração 
pelítica e arenosa através de peneiramento a úmido com peneira de malha de < 
0,062mm. A fração arenosa, após secagem e peneiragem, passou por seco, 
utilizando-se peneiras em intervalos de - 1,6 a >5 phi entre malhas de 4,00 a 0,062 
mm. 

- 
·....,,; 

Para a descrição dos parâmetros texturais (arredondamento) utilizou-se a 
classificação de Petti Jonh ( 1975) e para o cálculo dos parâmetros estatísticos da 
análise granulornétrica, seguiu-se a metodologia clássica de Folk & Ward ( apud 
SUGUIO, 1980), da qual constam as seguintes formulações matemáticas: 

1. Tendência Central 

• 
Moda - M = diâmetro mais frequente 

Mediana - Md = 050 
• 

• Média - Me = 016 +050+084 

2. Seleção 

Desvio - padrão gráfico- cr1 = 084-016 + 095-05 

._I 

.._i 

4 6,6 ,,.,, 
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3. Assimetria 

Assimetria gráfica - SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

4. Curtose 

a) Curtose gráfica ~ = 09--2-05 

2,44 (075- 025) 

b) Curtose gráfica Normalizada K' G = _ K G 

1-Kc; 

1.7.3 

Após o tratamento laboratorial os resultados obtidos foram interpretados e as 
conclusões foram enumeradas para a posterior integração com o restante das 
investigações do meio físico. 

Análises Realizadas 

A amostragem feita ao longo do trabalho de campo contemplou aspecto 
específico de interesse aos objetivos dos estudos em apreço e se relacionam aos locais 
previamente escolhidos. Foram coletadas tanto amostras de sedimentos de corrente 
como de sedimentos de fundo. 

Como o tempo disponível para as atividades de campo foram muito reduzidos 
e não contemplaram as variações sazonais que um trabalho dessa natureza exige, 
apresentam-se aqui números muito reduzidos de análises sed.imentológicas que, 
longe de constituírem uma base consistente para interpretações mais aprofundadas, 
permitem as análises que se seguem. 

Os números das amostras não obedecem as sequências desse texto, 
representam antes, numerações de campo. 

QUADRO 1.7.3.1 

LOCAL : BARRA DO GARÇAS 
PESO % % 

DIÂMETRO PESO RETIDO (gl PESO CORRIGIDO ACUMUIADO ACUMULADO INDIVIDUAL 
-1,6 0,52 0,52 0,52 0,17 0,17 
-1 0,22 0,22 0,74 0,25 0.08 
o 0,36 0,36 1,1 0,37 0,12 
1 6,73 7,03 8.13 2,71 2,34 
1,5 111,71 112,4."i 120,58 40,19 37.48 
3 28,76 28,9 149,48 49,83 9,64 
3,5 0,96 1.26 150,74 50,24 0,41 

TOTAL 149,2t> 149,26 300,0 100,0 49,76 
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050 =3 

084= 4,45 

05 = 1,12 

016=1, 15 

095= 4,8 

075= 4,2 

Peso Inicial (g) : 301,48 

Peso Final (g) : 300,00 

Peso de Carbonato (g) : 1,48 

025= 1,25 

1) Md = 050 
Md= 3 

2) Me= 016 +050+084 

3 

Me= 1,15+3+4,45 

3 

Me= 2,86 

3) ô = 084-016 + 095-05 

4 6,6 

ô= 4.45 - 1,15 + 4,8 - 1.12 
X 4 6,6 

1 
...,,, 1 

1 

'._, i 
. ...., 
1-,) 

...,, 1 

e.,,; . 
,.,,; . 

1 ...,,, 
1 

..,; 1 

ô = 0,825 + 0,557 = 1,38 
4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

2(4,45- 1, 15) 

SK = - 0,07 
2(4,8 - 1, 12) 

~ 
:..,; 
..J: 
:...,, . 
,,.., . 

"""' . 
..., ! 

'-..,j 

""' ...., 
. ;,,.,; ; 

.' wi 

~ 

SK = 4.45 +1.15 -2 (3) + 4.8 + 1.12 - 2 (3) 

5) x, = 095-05 

2,44 (075- 025) 
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r .: - 
r 
r-. \ _, 

~ = 4,8 - 1.12 

2,44 ( 4,2-1,25) 

x, = 3,68 
7,20 

- 

~ = 0,51 
r=; 

r 
r 
r 
r-. 
0 
r 
r: 
0 

' /"> 

'r 
r- 
0 
r, 
0 
r 
r- 
0 
r-. 
0 
0 
(' 

0 
r- 
0 
r-. 
0 
0 
Í' 
(' 

Após a aplicação das equações, foram obtidos os seguintes resultados: 

Md = 3 

Me= 2,86 

8 = 1,38 

- SK = - 0,07 
~ = 0,51 

Tratam-se, portanto, de uma areia média fina, mal selecionada, de distribuição 
simétrica e muito platicúrtica (achatada). Característica de areia de dunas, devido 
excesso de finos. 
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Qlli\DRO 1. 7 .3 .2 - LOCAL : BABAÇULÂNDIA 

AMOSTRA: 15 
DIÂMETRO PESO RETIDO PESO PESO ~" qo 

{g) CORRIGIDO ACUMULADO ACUMULADO l~DIVIDUAL 

-1,6 0,25 0,25 0,25 0,08 0.08 

-1 1,00 1,00 1,25 0,42 0,34 

o 3,0i 3,05 4,30 1,43 1,01 

1 24,00 24,00 28,30 9,43 8,00 

1,5 105,9Q 105,9 134,2 44,73 35,3 

3 15,St> 15,50 149,7 49,9 S, 17 

3,5 0,33 0,33 150,03 - 50.Dl 0,11 

TOTAL 150,20 150,03 300,06 100,0 49,'IQ 

050 =3,3 

084== 5,2 

05:::: 0,7 

016=1,2 

095= 5,85 

075= 4,75 

025= 1,35 

1) Md = 050 
Md = 3,3 

2) Me= 016 +050+084 

3 

Me= 1,2+3,3+5,2 

3 

Me= 3,2 

3) o = 084-016 + 095-05 

õ = 5,2 - 1,2 + 5,85 - 0,7 
4 6,6 

õ = 1 + 0,78 = 1,78 
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4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

SK = 5,2 +1,2 -2 (3,3) + 5,85 + 0,7 - 2 (3,3) 
2(5,2-1,2) · 2(5,85-0,7) 

- 
SK = - 0,03 

5) Kc = _095-05_ 
2,44 (075- 025) 

Kc; = 5,85 - 0,7 

2,44 ( 4,75 -1,35) 

- Kc = 5,15 

8,30 

Kc; = 0,62 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados : 

Md = 3,3 

Me= 3,2 

o= 1,78 

SK = - 0,03 

x, = 0,62 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, mal selecionada, de distribuição 
simétrica e muito platicúrtica. 
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QUADRO 1.7.3.3 - LOCAL: BABAÇULÂNDIA 
AMOSTRA: 17 

DIÂMETRO PESO PESO CORRIGIDO PESO ACUMULADO ~. ~ .. 
RETIDO(g) ACUMULADO l.'\DIVIDlW.. 

-1,6 0,48 0,48 0,48 O, 16 0,16 

-1 0,45 0,45 0,93 0,31 0,15 

o 0,91 0,97 1,9 0,63 0,32 

1 15,64 15,64 17,54 5,85 5,22 

1.5 106,37 106,37 123,91 - 41.JO 35,45 

3 25,57 25,67 149,58 49,Só 8,56 

3,5 0.42 0,42 150,0 50,0 0,14 

TOTAL 149,84 150,0 300,0 100,0 50,0 

050 =3,5 

084= 5,42 

05 = 1,1 

016=1,38 

095= 6,1 

075=5,1 

025= 1,35 

1) Md = 050 

Md = 3,5 

2) Me = 016 +050+084 

3 

Me= 1.38+3,5+5,42 

3 

Me= 3,433 
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1 ' r- .. 
( r, 
r: 
r 
r 
f--. 

r: 

4 6,6 

3) ô = 084-016 + 095-05 

6 = 5.42 - 1.38 + 6,1 - 1,1 
' r- 
r 
r· 

4 6,6 

6 = 1.767 

4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050} 

2(084 -016) 2 (095-05) 

SK = 5,42 +1,38 -2 (3,5) + 6,1 + 1,1 - 2 (3,5) 
2(5 ,42 - 1,38) 2(6,1-1,1) 

SK = - 0,004 
r 
r: 
r 
r· 
r>. 
r, 

5} K, = 095-05 

2,44 (075- 025) 

Kc; = 6,1-1,1 

2,44 ( 5, 1 -1,35) r: 
r-. 

Kc; = 0,546 
r 
r: 
("',. 

r: 
r: 
r 
r: 
r. 
r 
r: 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados: 

Md = 3,5 
Me= 3,43 

8 = 1,76 
SK = - 0,004 

Kc; = 0,54 

! 
1 : l ! 

! 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, mal selecionada, de distribuição 
simétrica e muito platicúrtica. 
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DIÂMETRO PESO RETIDO PESO CORRIGIDO PESO ACUMULADO % 'Jo 
(g} ACUMULADO l:'\DIVIDUAL 

-1,6 0,91 0,90 0,90 0,3 0,3 

-1 1,97 1,95 2,85 0,95 0,65 

o 4,89 4,89 7,74 2,58 1,63 

32,85 32,85 
. 

1 40,59 13,53 10,95 

1,5 79,62 79,6 120,19 40,06 26,53 

3 29,85 29,85 150,04 50,01 9,95 

3,5 0,13 0,13 150,1 50,03 0,02 

TOTAL 150,22 150,2 300,0 100,0 49,97 

QUADRO 1.7.3.4 - LOCAL: MIRACEMA ( TOCANTINS) 
AMOSTRA: 13 

050 =2,7 

084= 5,2 

05 = 0,45 

016=1, 15 

095= 5,9 

075= 4,8 

,..,; 
....,, 
.., 
....., 
·....,, 
·....,; 
...,; 
...., 
·...., 
...., 
._/ 

.-,1 

....,; 

025= 1,35 

1) Md •-= 050· 

Md = 2,7 

2) Me v= 016 +050+084 

3 

Me= 1.15+2.7+5.2 

3 

Me= 3,02 

3) 8 = 084-016 + 095-05 
4 6,6 

8 = 5.2 - 1,15 + 5,9 - 0,45 
4 6,6 

8 = 1.83 
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4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

SK = 5.2 +1.15 -2 (2,7} + 5.9 + 0,45 - 2 (2,7) 
2(5,2 - 1,15) 2(5,9 - 0,45) 

- 

SK = 0,2 _ 

5) Kc; = 095-05 

2,44 (075- 025) 

~= 5,9-0,45 

2,44 ( 4,8 -1,35) 

x, = 0,65 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados: 

Md = 2,7 

Me= 3,02 

ô= 1,83 

SK = 0,2 

Kc; = 0,65 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, mal selecionada, de distribuição 
assimétrica positiva, características de dunas e muito platicúrtica. 
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QUADRO 1.7.3.5 - LOCAL: MIRACEMA ( TOCANTINS) 

AMOSTRA: 11 
DIÂMETRO PESO RETIDO PESO PESO qo ':lo 

(g) CORRIGIDO ACUMULADO ACUMULADO l:'\DIVIDUAL 

-1,6 0,87 0,87 0,87 0,29 0,29 

-1 0,49 0,49 1,36 0,4:'i 0,16 

o 1,48 1,48 2,84 0,94 0,78 

1 26,96 26,96 29,8 9,93 9,15 

1,5 113,81 113,81 143.6 47,87 38,72 

3 6,23 6,23 149,B 49,93 11,21 

3,5 0,17 0,17 149,9 49,97 38,76 

TOTAL 150,01 150,01 300,0 100.0 50,03 

050 =3 

084= 5,15 

05 = 0,65 
025= 1,35 

016=1,2 

095= 5,85 

075= 4,75 

1) Md = 050 
Md = 3 

2) Me= 016 +050+084 

3 

Me= 1 ,2+3+5,15 

3 

Me=3,116 

ó = 084-016 + 095-05 

4 6,6 - 
ó= 5,15 - 1.2 + 5,85 - 0,65 

4 

ó= 1.774 

6,6 ...,, 
- . ..., 
~ 
./1 

- ...,,, 
j...., 
,_i..,_ 
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4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050) 

2(084 -016) 2 (095-05) - 

SK = 5.15 +1,2 -2 (3) + 5.85 + 0,65 - 2 (3) 
- 2(5, 15 - 1,2) 2(5,85 - 0,65) 

SK = 0,092 

-5) Kc = 095-05 

2,44 (075- 025) 

x, = 5.85 - 0,65 

2,44 ( 4,75 -1,35) 

Kc; = 0,626 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados : 

Md = 3 
Me= 3,1 

õ = 1,7 
SK = 0,09 - 0,1 
Kc; = 0,62 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, mal selecionada, de distribuição 

assimétrica positivar características de dunas e muito platicúrtica. 
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QUADRO 1.7.3.6 - LOCAL: MIRACEMA (TOCANTINS) 
AMOSTRA: 10 

DIÂMETRO PESO RETIDO PESO PESO ACUMULADO '?-o º"' 
(g) CORRIGIDO ACUMULADO l:\DIVIDUAL 

-6 241,64 241,64 241,64 10,90 10,90 

-4,5 485,08 485,08 726,72 32,7Q 21,8CJ 

-3,5 132,94 132,94 859,66 38,7Q 6 

-1,6 61,27 61.27 920,93 41,56 2,77 

-1 30,73 30,72 951,65 42,94 1,38 

o 12,32 12,30 963,95 43,50 0,56 

1 16,71 16.70 980,65 ·44,25 0,75 

1,5 39,0i 39,07 1019,72 46,02 1,77 

3 65,97 65,97 1085,69 48,9º 2,97 

3,5 19,09 19.00 1104,69 49,85 0,86 

>5 3,33 3,33 r ioa.oz" 50.00 0,15 

TOT1\L 1108.15 1108,02 2216,04 100,00 50,0 

050 = 5,2 
084= 10,1 

05 = O 

016=-S,19 

095= 11,1 

075= 9,15 

025= - 4,2 

1) Md = 050 
Md = 5,2 

2) Me= 016 +050+084 

3 

Me= 5,19+5,2+10,1 

3 

Me= 5.503 

8 = 084-016 + 095-05 
4 6,6 

146 ESTUDOS 00 MEIO FÍSICO-CUMATOLOGIA'RECURSO HIDRICOS 



1 r- 
r-. 

r-. 

,", 
r- 
0 

r-. 
ri 
ri 
r> 
r 
r 
r, 

õ = 10.1- (-5.19) + 11.1 - O 
4 6,6 

õ = 5.503 

4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 {050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

SK = 10.1 +5,19 -2 (5.2) + 11.1 +O- 2 [5,2) 
2(10,1 - 5,19) 2(11,1 - O) 

SK = -0,59 

5) 095-05 Kc;= 

2,44 (075- 025) 

~= 11,1-0 

2,44 ( 9, 15 -4,2) 

Kc; = 0,92 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados: 

Md = 5,2 

Me= 3,37 

õ = 5,50 
SK = - 0,59 
Kc; = 0,92 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, extremamente mal selecionada, 
de distribuição assimétrica negativa e muito mesocúrtica. 
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QUADRO 1.7.3.7 - LOCAL: LUÍS ALVES 

AMOSTRA: 06 
DIÂMETRO PESO RETIDO PESO PESO ACUMULADO ~o % 

(g) CORRIGIDO ACUMULADO l!\'DIVIDUAL 

-1,6 3,68 3,68 3,68 1,23 1,23 

-1 7,93 7,93 11,61 3,87 2,64 

o 7,88 7,88 19,49 6,50 2,63 

1 15,60 15,60 35,09 11,69 5,19 

1,5 72,61 72,61 107,7 3.5,9 24,21 

3 39,17 39,17 146,87 48,9.5 13,05 

3,5 2,98 3,08 149,96 49,98 1,03 

>5 0,05 0,05 1.50,0 50,0 0,02 

TOTAL 149,90 150,0 300,0 100,0 50,0 

050 =3 

084= 6,35 

05 = 0,4 

016=1,25 

095= 6,7 

075= 6,15 

025= 1,45 

1) Md = 050 

Md = 3 

2) Me= 016 +050+084 

3 

Me = 1 .253+6.35 

3 

Me= 3,53 

ô= 084-016 + 095-05 

4 6,6 

ô = 6,35- 1 .25 + 6 7 - O 4 
4 6,6 

5 = 2,35 

148 ESTUDOS DO MEIO FÍSICO - CUMATOLOGWRECURSO HIDRICOS 



r- ,_ 
r-. 
('. 

r 
r 
r· 
r: 
r 
r, -- 
r 
0 

1 r> 
0 
r 
r, 
r 
0 
r-. 
r, 
r, 
r>. 

0 
0 

(" 
r-. 
r· 
r- 
r: 
0 

r- 
0 

r- 
0 

r- 
(' 

r> 
r. 
r- 
r,. 
,,..\ 
r- 
r 
("'""\ 

·r 
r- 
n 
0 
(' 

0 

4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 (050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

SK = 6,35 +1,25 -2 (3) + 6.7 + 0,4 - 2 (3) 

:. 2(6,35 - 1,25) 2(6,7 - 0,4) 

SK=0,18 

5) 095-05 Kc;= 

2,44 (075- 025) 

x, = 6.7-0.4 

2,44 ( 6, 15 -1,45) 

x, = 0,62 ' ' : 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados : 

Md= 3 

Me= 3,53 

8 = 2,35 

SK=0,18 

Kc; = 0,62 
' i i 
1 1 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, mal selecionada, de distribuição 
assimétrica positiva, caracterizada por excesso de finos e muito platicúrtica. 
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QUADRO 1.7.3.8 - LOCAL: ARUANÃ - RIO ARAGUAIA 

AMOSTRA: 05 
DIÂMETRO PESO RETIDO PESO PESO ACUMULADO ~ .. 'lo 

(g) CORRIGIDO ACUMULADO IXDIVIDUAL 

-1,6 0,77 0,77 0.77 0,25 0,25 

-1 0,96 0,96 1,73 0,57 0,32 

o 2,3') 2,35 4.08 1.36 0,7C/ 

1 18,6(, 18, 12 22,2 7,4 6,04 

1,5 106,37 106,97 129,17 43.05 35,65 

3 19,33 19,33 148,5 49,S 6,45 

3,5 1,35 1,35 149,85 49,95 0,45 

>5 0,03 0,03 149,88 49,% 0,01 

TOTAL 150, 12 150, 12 300,0 100.0 50,04 

Peso Inicial (g) = 300,24 
Peso Final (g) = 300,00 
Perda= 0,24 

050 =3,9 

084= 5,15 

05 = 0,82 

016=1,2 

095= 5,61 

075= 4,9 

025= 1,3 

1) Md = 050 

Md = 3,9 

2) Me = 016 +050+084 
3 

Me= L2+3.9+5,15 

3 

Me= 3,42 

8 = 084-016 + 095-05 
4 6,6 

8 = 5.15- 1,2 + 5,61 - 0.82 
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4 6,6 

õ = 1,713 

4) SK, = 084+016 --2 (050) + 095-05 - 2 {050) 

:. 2(084-016) 2 (095-05) 

. 
SK = 5.15 +1.2-2 (3.9} + 5.61 + 0.82 - 2 (3.9} 

2(5,15-1,2) 2(5,61 - 0,82) 

SK = -9,76 

5) l<c; = 095-05 

2,44 (075- 025) 

x, = 5.61 - 0.82 

2,44 ( 4, 9 -1,3) 

Kc = 0,54 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados : 

Md = 3,9 
Me= 3,42 

õ = 1,71 

SK=-9,76 

Kc = 0,54 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, mal selecionada, 'de distribuição 
assimétrica muito negativa e muito platicúrtica. 
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QUADRO 1.7.3.9 - LOCAL: ESTREITO 
AMOSTRA: 19 

DIÂMETRO PESO RETIDO PESO PESO ACUMULADO ~o % 
(g) CORRIGIDO ACUMULADO 1!'1:DIVIDUA 

- L - 
-3,5 10,59 10,59 10,59 2,56- 2,65 

-1,6 13.11 13.00 23,5<> - 5,89 3,24 

-1 4,81 4.80 28,39 7,0<> 1,2 

o 2,90 2,90 31,29 7,80 0,71 

1 7,19 7,19 38,48 9,62 1,82 . - . - 
1,5 106,70 106,7 - 145,18 36.3q -26,68 

3 49,93 49,9 195.08 48,77 12,47 

3,5 4,82 4,80 199,88 49,77 1.2 

<5 0,42 0,40 200,28 50.07 O, 1 

TOTAL 200,47 200,28 400,56 100,00 49,93 

050 = 4,98 

084= 5,55 

05 = 2,65 

025= 1,35 

016=1,1 

095= 5,75 

075= 5,49 

1) Md = 050 

Md = 4,98 

- 2) Me = 016 +050+084 

3 

Me= 1.1+4.98+5.55 

3 

Me= 3,87 

S == 084-016 + 095-05- 

4 6,6 
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r - t. 
I°" . 

r, ô= 5,55- 1,1 + 5,75 - 2,65 

rr 
r> 

4 6,6 

\ r 
r· .: - 
r-: 
r.' 

l r· 
r>. 

õ = 2,38 

4) SK1 = 084+016 - 2 (050) + 095-05 - 2 .(050) 

2(084 -016) 2 (095-05) 

SK = 5.55 +1.1 -2 (4.98) + 5.75 + 2.65 - 2 (4.98} 
2(5,15 - 1,2) 2(5,75 - 2,65) 

,: 
( r: 

r-. 
( r-. 

SK = -1,48 

5) K,:; = 095-05 
r 
r 
r-: 
r' 

2,44 (075- 025) 

K,:; = 5.75 - 2.65 

2,44 ( 5,49 -1,35) 

x, = 0,31 
r< 
r>. 
,.t 
r<· 
r 
r+: 

r> 
r 
r. 
r. 
0 

Após a aplicação das equações, obtivemos os seguintes resultados : 

Md = 4,98 
Me= 3,87 

ô= 2,38 

SK = - 1,48 

K,:; = 0,31 

1. '· 

1 r> 

Tratam-se, portanto, de uma areia fina, muito mal selecionada, de 
distribuição assimétrica muito negativa e muito platicúrtica. 
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1.7.4 Análises dos Resultados e Conclusões 

O estudo sedimentológico realizado, associado aos trabalhos de campo e às 
análises de imagens de radar e de diversas cartas existentes sobre as áreas em 
apreço, permitem a enumeração de alguns resultados e conclusões sobre os aspectos 
sedimentológicos desses estudos. 

O rio Araguaia apresenta as seguintes classificações de canais segundo 
KILLERHALS, CHURCH E BAY, 1976. 

1. Padrão de drenagem de canal sinuoso com presença freqüente de ilhas separadas, 
apresentando bancos de areias centrais, laterais e de confluências, ocorrendo desde a 
cidade de Aruanã até a cidade de Luís Alves e também a jusante da ilha do Bananal. 
A prancha n"Ol, mostra esse padrão de canal bem característico em frente a cidade 
de Cocalinho. 

2. Padrão de meandros irregulares e tortuosos, com ilhas freqüentes e separadas, 
epresentandom-se em alguns trechos anastomosados, com bancos de areias centrais, 
laterais e de confluéncies. Esse padrão, ocorre em toda a margem esquerda da ilha do 
Bananal, na altura de São Félix do Araguaia como nos mostram as pranchas n"02 e 
03. 

3. De Santana do Araguaia até a região de Xambioá, o rio Araguaia apresenta um 
padrão de canal levemente sinuoso com diversos travessões que dificultam a 
navegação e que são f armados por canais retos e curtos controlados por linhas 
tectônicas associados a um leito rochoso homogêneo WER PRANCHA 04). 

Os bancos de areia que dificultam a navegação no trecho Aruanã - Luís Alves 
são móveis, formando as localizações de passagens, restritas e imprecisas, pois, 
variam de porções e características com as mudanças do regime fluvial. 

Desse ponto até a confluência com o rio Tocantins, e apesar de existirem 
muitas passagens arenosas restritivas pela profundidade, são os afloramentos 
rochosos normalmente constituídos por dignes graníticas, que dificultam e tornam 
perigosos os tráfegos de embarcações de maior porte, pois, essas embarcações tem 
que enfrentar as fortes correntezas entre os blocos de rochas quase aflorantes, 
existentes nesses locais, que geralmente, não apresentam restrições de calado por 
serem profundas, mas, em caso de um leve descuido dos navegadores, podem causar 
vários danos e até o naufrágio da embarcações. 

As amostras de sedimentos em suspensão e de fundo coletados nesse rio em 
frente as cidades de Barra do Barças, Aruanã e Luís Alves nos forneceram as 
seguintes conclusões. 

Na região de Aruanã o resultado apresentou uma anomalia de 33,4mg/l de 
sedimento em suspensão, contra os 12,Smg/l e 13,9mg/I observados na região de 
Barra do Garças e 22,Smg/l observado em Luís Alves localizado a jusante de 
Aruanã. 

Atribuímos esse fato, à data de coleta desses sedimentos, pois ocorrem no mês 
de junho, época de veraneio na região. 

154 ESTUDOS DO MEIO FÍSICO-CUMATOLOGIA/RECURSO HÍDRICOS 

- 

- 
1 

- . ..,,,, 

. 
. 'w/1 

.,.; 

._; 

:._ 

..• 
.) ..., 

-· 



r=: Como faremos um trabalho de monitoramento nesse rio pelo período de 12 
meses chegaremos a uma conclusão definitiva da quantidade de sedimento 
transportado e suas variações anuais. Entretanto, já podemos afirmar que o rio 
Araguaia transporta uma quantidade muito maior de sedimento em suspensão que 
o rio Tocantins (VER GRÁFICO 1 E FOTOGRAFIAS Nº 42,43 e 44), pois também 
fizemos cotas de amostras de sedimento em suspensão em três localidades banhados 
por esse rio (MIRACEMA DO TOCANTINS, BABAÇULÂNDIA E ESTREITO) e 
apresentou valores muito mais baixos e estáveis variando de 2,2mg/I a 4, 7mg/1. 

As amostras de sedimentos de fundo, coletados nos mesmos locais da amostra 
do sedimento em suspensão tanto no rio Araguaia como no rio Tocantins, após o 
estudo da análise granulométrica (em anexo), nos fornecem os seguintes subsídios: 

No rio Araguaia os sedimentos materiais tendem de uma areia média fina, mal 
relacionada em Barra do Garças para uma areia muito fina e muito pobre 
relacionada, arredondado de distribuição assimétrica positiva caracterizada por um 
excesso de finos em Luís Alves. 

No rio Tocantins os sedimentos são maturas de subangulares a arredondados 
constituídos por areia fina, mal selecionada com distribuição variada simétrica 
positiva (que é uma característica de dunas) à simétrica, e muito platicentica. 

Em ambos os rios os transportes dos sedimentos se fazem por tração e 
suspensão, sendo que no rio Araguaia com muito mais energia. 

Quanto ao tipo de canal, o rio Tocantins apresenta o padrão sinuoso, com 
presença de ilhas ocasionais e classificações dos bancos de areias de laterais, centrais 
e de confluências. 
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O maior problema para a navegação nesse rio, encontra-se a montante da 
cidade de Estreito, nas corredeiras chamada de Pedral do Estreito pequeno e Pedral 
da Ilha dos Campos. (PRANCHA 7) 

Na maioria, as restrições às navegações nesse rio, também são os bancos de 
areias móveis que dificultam as localizações das passagens para as embarcações (nas 
PRANCHAS DE 8 A 1 O) 

rr 

r: 

r, No rio das Mortes, predomina o padrão de canal meandrante, possuindo um 
único canal que transbordam suas águas na época de cheias. 

A formação da seqüência pools e riffles ao longo do leito fluvial, definindo 
margem de erosão e deposição, representa o estágio inicial do meandramento. 

As seções transversais do canal são desiguais, considerando o desenvolvimento 
das curvaturas. Nos trechos retilíneos entre dois meandros contínuos, os canais são 
mais simétricos, rasos, com ocorrências de riffles. Nos pontos de curvaturas 
máximas, o perfil transversal é assimétrico, com maior profundidade nas margens 
côncovas, suavizando-se na direção da margem convexa. 

Esse rio transporta sedimento fino e mais selecionado, e sua capacidade de 
transporte é moderado e uniforme (PRANCHA 11). 
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CAPITULO III - AGUAS SUBTERRANEAS 

1 ESTUDOS HIDKOGEOLÓGICOS 
TOCANTINS 

DO SISTEMA ARAGUAIA- 

1.1 INTRODUÇÃO 

r: 

A área das bacias hidrográficas dos rios Araguaia e Tocantins compreendem, 
geologicamente, três entidades com comportamentos completamente diversos 
quanto aos recursos hídricos: o Cráton Amazônico, a Faixa Araguaia e a Bacia do 
Parnaíba. Hidrogeologicamente, porém, deve-se considerar uma outra unidade 
geológica - a Bacia do Paraná que fornece importante aquífero para a porção sul da 
área sob estudo. 

r: 

r' 

Cada uma dessas quatro entidades geotectônicas apresentam suas 
peculiaridades estratigráficas, litológicas e estruturais que as particularizam quanto 
ao potencial hidrogeológico, tipos de aquíferos, zonas de recargas, etc. 

Pessoa et al., 1980 apresentaram as principais Províncias Hidrogeológicas do 
Brasil, em escala 1:2 SOO 000. Essas províncias mostram uma congruência bastante 
significativa com as Províncias Geológicas. Destacam-se nessas províncias, 
particularmente significativas para o presente estudo, duas entre as três grandes 
bacias paleozóicas brasileiras (Parnaíba e Paraná) e a Província do Escudo Central, 
representada principalmente pelo Cráton Amazônico. 

As reservas de águas subterrâneas associadas às essas áreas estão intimamente 
relacionados aos tipos de aquíferos presentes em cada uma delas. A distribuição dos 
principais tipos de aquíferos do Brasil, caracterizando as bacias do Paraná e do 
Parnaíba (Maranhão) como regiões de aquíferos livres e, principalmente, confinados, 
compostos por rochas sedimentares e o Craton Amazônico que se caracterizam por 
aquíferos de rochas cristalinas com manto de intemperismo. 

Rebouças (1988) apresenta os potenciais de águas subterrâneas no Brasil, em 
termos de capacidade específica, isto é, a vazão (m3/h) que é possível extrair de um 
poço por metro de rebaixamento de nível da água dentro do mesmo. Nesse esquema, 
a Bacia do Maranhão ( 700.000km1 ) está relacionada à uma capacidade específica 
que varia de S a 1 O (rrr' /h)/m, enquanto a Bacia do Paraná se encontra na faixa 
superior a 1 O (rrr' /h)/m. Por sua vez, a região do Craton Amazônico está associado à 
uma capacidade específica que varia entre 1 e 5 (rrr' /h)/m, o que a caracteriza como 
um potencial bem menor, principalmente em função da ausência de extensos 
pacotes de sedimentos e/ou rochas sedimentares, como é o caso das duas outras 
áreas. 

r- 

(' 

r: 
r'· Com relação às reservas de águas subterrâneas, a região sob estudo apresenta 

volumes da ordem de 50.400km3 (Bacia do Paraná), 17.500km3 (Bacia do 
Maranhão) e de cerca de 10.000km3 para a região cratônica com manto de 
intemperisrno conforme observado Rebouças (1988). Pode-se ainda perceber, os 
sistemas aquíferos principais relacionados à cada uma dessas regiões. ,,.-. 
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As profundidades em que se encontram cada um desses aquíferos das bacias 

sedimentares dependem das condições regionais atuantes. 

1.2 CIASSIFICAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DAS ROCHAS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA TOCANTINS/ARAGUAIA 

1.1.1 

Chama-se de aquífero uma unidade geológica com capacidade de armazenar e 
transmitir água em quantidade significativa e sob gradiente hidráulico natural, o 
que implica a ocorrência de materiais com porosidade interconectada e boa 
permeabilidade. 

As camadas e/ou corpos geológicos aquíferos podem ter extensão de alguns 
quilômetros quadrados até centenas de milhares ou milhões de quilômetros 
quadrados. Podem constituir a superfície topográfica da área em apreço, ou se 
encontrarem às centenas ou até milhares de metros de profundidade. 

A água subterrânea pode ocorrer tanto em rochas duras como em depósitos 
sedimentares não consolidados. Na realidade, qualquer tipo de rocha, ígnea, 
sedimentar ou metamórfica, desde que seia suficientemente porosa e permeável, 
pode se constituir um aquífero. 

Tipos de Aquíferos 

Uma classificação primária dos aquíferos é aquela que os caracteriza como 
aquíferos livres e aquíferos confinados: 

Aquíferos Livres: são aqueles em que as águas acumuladas na zona saturada 
acha-se sob condições de pressão atmosférica normal, sobre toda a extensão de 
ocorrência da camada aquffera e através de sua zona não saturada. O limite superior 
da zona saturada corresponde à posição do nível de água encontrado dentro de um 
poço ou de outra obra de captação nela implantada. Quando este nível se encontra a 
uma pequena profundidade, em geral inferior a 1 o metros, é chamado usualmente 
defreático (freado grego, significando raso) 

Aquíferos Confinados: são aqueles em que as águas armazenadas na camada 
aquffera acham-se sob pressões superiores à pressão atmosférica, devido ao peso dos 
terrenos sobrepostos. A camada imediatamente acima da zona saturada é chamada 
usualmente de camada confinsnte. Quando uma obra de captação penetra na 
camada aquífera confinada, o nível da água sobe dentro da cavidade, acima do topo 
da camada aquffera, até atingir o ponto de equilíbrio com a pressão atmosférica. 

Existem, também, uma mistura entre os aquíferos livres e confinados, 
dependendo das propriedades das camadas confinantes em questão. 

As rochas de uma maneira geral podem ser classificadas quanto às suas 
potencialidades aquíferas. Essa classificação toma por base as características de 
estocagern (porosidade específica ou eficaz) e de fluxo ou transporte (permeabiidade 
ou condutividade hidráulica). 

Aquíferos - são camadas ou corpos de rocha da região sob estudo que 
apresentam porosidade específica ou efetiva e permeabilidade relativamente alta. 
Podem ser sedimentos arenosos, rochas compactas muito fraturadas ou 
intemperizadas, além de sistemas cársticos bem desenvolvidos. Na área sob 
investigação, os principais exemplos desse tipo de reservatório são os arenitos das 
formações Cabeças, Serra Grande, Poti/Piauí (Bacia do Parnaíba/Maranhão) e das 
formações Botucatu e Furnas (Bacia do Paraná) · 
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Aquitardes - são camadas ou corpos de rochas da área em apreço que 
apresentam porosidade específica ou efetiva e permeabilidade relativamente baixa, 
tais como sedimentos argilosos, misturas de areias, siltes e argilas, em proporções 
variadas, rochas compactas pouco fraturadas ou íntemperízadas e sistemas cársticos 
pouco desenvolvidos. 

Aquicludes - são camadas ou corpos de rochas da área em questão -que 
apresentam porosidades específica ou efetiva e permeabilidade praticamente nula, 
tais como camadas de sedimentos essencialmente argilosos e rochas compactas 
muito· pouco fraturadas ou carstificadas. 

. - 
Aquifuges - camadas ou corpos de rochas muito compactadas que apresentam 

porosidade total e, consequentemente permeabilidade praticamente nulas, tais como 
rochas cristalinas - magmáticas e metamórficas - que perfazem a maior parte dos 
embasamentos geológicos, além de qartzitos, basaltos e rochas afins não fraturadas 
ou intemperizadas. 

A classificação acima é muito relativa, depende da área sob investigação. O que 
se constitui um aquitarde para certa área pode ser aquífero para outra e vice-versa. 
Para regiões onde se conhece alguns dos principais parâmetros hidrogeológicos, é 
possível a construção de mapas hidrogeológicos, onde diferenciam-se , através de 
cores ou outro tipo de referência, áreas caracterizadas por cada uma dessas classes 
de aquíferos. 

Em função das características dos aquíferos da área das bacias hidrográficas 
Tocantins/Araguaia, é importante também que se descrevam os tipos de porosidades 
que podem estar associados ao armazenamento das águas subterrâneas nas áreas 
sob estudos. 

1.2.2 Características dos Aquíferos da Bacia Hidrográfica 

Como já mencionado anteriormente, na região das bacias hidrográficas dos 
rios Araguaia e Tocantins definem-se dois sistemas aquíferos principais: o 
sedimentar e o cristalino ou fissural. 

Aquífero sedimentar: é o constituído pelas rochas sedimentares paleozóicas 
das bacias do Paraná e do Parnaíba/Maranhão. A principal característica desse 
aquff ero é a apresentação de porosidade primária dos corpos sedimentares 
relacionadas às dimensões dos espaços vazios intergranulares. 

Aquífero fissural: _ é o aquífero cornurnente designado por "cristalino" e 
caracferizado pela inexistência ou presença muito reduzida de espaços 
intergranulares na rocha. Na área sob estudo esse tipo de aquífero está distribuído 
na região do Cráton Amazônico, no setor centro-oeste da área. Nesse meio a água se 
encontra em espaços representados por fraturas ou fissuras, juntas ou falhas, zonas 
de decomposição, etc. 

Os aquíferos do tipo fissural não mostram configurações geométricas 
plenamente definidas, o que os caracterizam como meios descontínuos. Na área de 
influência indireta da hidrovia em apreço, esses aquíferos são caracterizados por 
fraturamentos locais, alimentados por infiltração direta dos mantos de 
intemperismo ou conectados às águas superficiais localizadas (riachos, lagos, etc.). 

1.2.2.1 Bacia do Paraná 

Os sedimentos que compõem a sinéclise sedimentar do Paraná alcançam 
espessuras máximas superiores a 7 .800m em sua parte central (Rebouças, 1994). 
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São depósitos de natureza litológica predominantemente elástica e posssuem idades 
que variam desde o Ordo-Siluriano (Formação Iapó) até o Cretáceo Superior (Grupo 
Bauru). 

O mapa de situação e diagrama das condições de ocorrência dos aquíferos na 
bacia do Paraná. De interesse para o estudo em apreço tem-se o arenito Furnas que é 
o aquífero relacionado às fontes termais ocorrentes na região de Barra do Garças, no 
limite sul da área de estudo. (Complementar com os dados do geólogo local). 

1.2.2.2 Bacia do Parnaíba/Maranhão 

A Bacia do Parnaíba foi considerada por KI NGSTO N et alii ( 198 3), como do 
tipo Depressão Interior, ocupando parte dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, 
Pará e Ceará, sendo que sua continuidade com a Bacia do Amazonas teria sido 
interrompida a partir do jurássico, quando da instalação da Bacia do Marajó. 

Para os objetivos dos estudos em questão, os aquíferos relacionados à essa 

sinéclise são os mais importantes do ponto de vista de reservas de águas 

subterrâneas. 

MESNER & WOOLDRIDGE (1964) destacaram a presença de três mega ciclos 
deposicionais separados por duas discordâncias erosivas relacionadas aos períodos 
carboníferos e final do jurássico. O primeiro grande ciclo, desenvolvido sob um 
clima temperado e úmido teria como representante, litotipos da Formação 
Pimenteiras; o segundo englobaria as Formações: Piauí, Pedra de Fogo, Motuca a 
Samambaia, cujo os sedimentos de sedimentação , indicariam as condições 
climáticas semi-árido a quente, e, o terceiro, estaria evidenciados pelos cretácicos da 
Formação Itapecuru. Os basaltos da Formação Mosanito (Mesozóica), estariam 
possivelmente relacionados ao rompimento do super continente com Gondwana. 

Os principais sistemas aquíferos no âmbito da Bacia do Maranhão são os 
aquíferos Serra Grande, aquífero Cabeças e o aquífero Poti-Piauí, 

Sistema Aquífero Serra Grande 

Litolicamente a Formação Serra Grande é constituída na porção inferior, por 
conglomerados heterogênicos, silicificados, com seixos de quartzo, feldspato, 
ardósia, grauvacas e sulfitos, de até 6cm de diâmetro, e, arenitos conglomeráticos, 
calfnicos, bem consolidados, de cor creme a esbranquiçados, localmente arroxeados .. 
A seção intermediária é constituída de arenitos creme e esbranquiçados, finos a 
médios, bem selecionados, localmente arcoseanos com níveis secundários 
conglomeráticos e sulfito-argiloso. No topo da seqüência predominam elásticos 
finos, até atingir uma face tipicamente política (região sul da Bacia). 

Sua distribuição geográfica na porção ocidental da Bacia é insignificante, 
estando exposta em uma pequena faixa nas cabeceiras do rio Tocantins a leste da 
localidade Monte do Carmo. - 

- 
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Sistema Aquífero Cabeças 

Na borda ocidental da Bacia do Parnaíba, a Formação Cabeças é de pouca 
expressão espacial, aflorando em uma fina faixa de aproximadamente 2km de 
largura ao sul de Araguaína (TO), oeste de Miracema do Norte (TO). Já para o 
centro da Bacia, sua área de exposição é insignificante desde o sul de Araguaína até 
oeste. de Monte Carmo. É composta essencialmente por arenitos e para 
conglomerados, sendo os primeiros predominantes de coloração creme-rosados e 
esbranquiçados, graduação fina a média, geralmente caolínicos e friáveis. Seus 
extratos são plano-paralelos, eventualmente cruzados de pequeno e médio porte. Os 
parconglornerados são constituídos por clastos de arenitos, quartzitos, quartzo e 
gnaísses, imersos em uma matriz sílica-argilosas de cor creme a cinza. 

É sugerida por diversos autores que a deposição desses sedimentos se 
processem em ambiente lltorãneo-deltaico, deltaico com processos de 
escorregamento associado. Conglomerados existem controvérsias quanto sua 
ambientação, uma vez que alguns invocam origem glacial, outros de corrente de 
turbidez. 

Sistema Aquífero Potí-Piauf 

Os litotipos da Formação Poti estão expostos na porção ocidental da Bacia do 
Maranhão, em uma pequena e estreita faixa ao sul da localidade de Araguaína (TO} 
na BR-010 e a sudeste da cidade de Carolina (MA) no vale do rio Tocantins e em 
uma larga faixa desde o sul de Carolina prolongando-se NS, ultrapassando o 
lineamento transbrasiliano. Seu contato com a Formação Longa é concordante, e 
através de uma discordância erosiva com a formação Piauí, que lhe é sobreposta. 

Litologicamente é constituída por arenitos róseos a esbranquiçados de 
granulação fina a média, friáveis, rnicáceas, estratificações plano-paralelas e 
cruzadas dos tipos planas e acanaladas. Localmente podem ocorrer conglomerados, 
com seixos e blocos de arenito e quartzo, imersos em uma matriz arenosa. Na parte 
superior da sequência há uma predominância de siltitos e folhelhos avermelhados 
róseos e amarelos, nos quais se intercalam arenitos arroxeados, conglomeráticos, e 
as vezes calcíferos. Essa sucessão litológica e estruturas sedimentares do tipo barras 
de plataformas na sua porção basal, permitem atribuir para essa unidade um 
ambiente de mar raso próximo ao litoral (MEDEIROS, 1971 e SCISLEWSKI, 1983). 
Para o topo da unidade a ambiência é atribuída como flúvio-deltaica com 
contribuição marinha (lagunas ou planície de maré). 

Os principais litotipos da Formação Piauí são arenitos vermelhos e amarelos, 
fino a grosso, feldspáticos. friados, com estratificações cruzadas de médio a pequeno 
porte do tipo acanalada e plana. Nessa porção basal são freqüentes ainda níveis 
conglomeráticos com clastos de quartzitos, quartzo e arenito. Na porção mediana da 
extremidade predominaram intercalações de siltitos, argilitos e folhelhos, vermelhos 
e arroxeados, associados a margas, calcários e dolomitos. No topo da seqüência 
ocorreram margas avermelhadas e lentes de material carbonoso com níveis de 
linhito e siltitos. 

O ambiente de sedimentação desta unidade é variável de acordo com os 
caracteres litológicos e estruturais apresentados em cada fração. Assim, a fração 
contendo estratos cruzados dos tipos planas e acanaladas de porte médio, indicam 
variação de energia na sedimentação em ambiente fluvial. A fração com estratos 
cruzados de grande porte aliada ao caractere arcoseano dos sedimentos, coloração 
vermelha, grãos arredondados, foscos e esféricos, indicam deposição eólica em 
ambiente semi-árido a desértico, e finalmente os calcários e margas fossilíticas, bem 
como os calcarenitos, indicam invasões marinhas. 
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1 ·,111101·, 1~, \111,111•,1, 11 , 11~111,11,•1.111.11111:•,,, 1111•1n, n•. 



FOT022 

FOTO 23 

fll' •• • •• .,. 
• • • • ••• •• •• •• 

•• • ••• ••• •• •• •• ,,, - - 
ll11l1.S 2.l l .. U \ ll)f'I..) 2.2. t iradn 1.·111 julho flll>7. 1110-,lr.1 o 111\'d do l~io P. 
l oc:1nli1b rn·,t.i q1n1..1 do ,1110 \ l l) 1 (.) 2. { tir.uln 1w 111?, d1. ,l·ll'mhrn l lHlp _. 
lllP~lr;1 o k11t1 d11 riP h.1,l;111k ,,·1. n 1111. lu,I\ 1.·, , um i1n .1,;""10 tk, ,·11 ulo-, 

- 
l'dtll-''..1-'\llk'll~kf\ • 11\1\ll'ltio,I\ Hll lll:•.,>llll'l'llt)~. 



FOT024 

fOTO 25 

l·\1Tl)S 1.4 e 2.r; Coleta ele .1111oslr.1 de sedimento de fundo. (Dd;illll' p:1r.1 ;1 pouc;1 
prolundidud« dn rio I ornnt ins (ll,/-Hl111), 11:1 rq~iflo dr Mirnrcmu do rot·,111ti11s. 

l'dllll<''l~'ll.lll()ll'll<' (ll~l\l1'l1l<,I\I01lll('.l'llllllU1I''• 
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FOT027 

Fl)TL).S 2.6 e 27- Dircr1.'nfa no nível cio rio locanl ins nos meses de chcin l' 11w:-.l'!'- tk 
seca na rcgifü> de Miraremo do Tol·nnlin~. l'Cll l) 2.t•. í irndn no més lll' julho ü,. 
mostra o rcstnuruntc rlulunnlc l~'I csquncfo d.1 í ol o). loralizudo nu 1'in;1I d:1 rnrnpa 
de acesso no rio. ll)T() 27, tirndn cm marco l)t), ol>sn,·;:i se o mesmo l'l'Slm1r:111l'-' 
flutuante, hxulizudo n direit;1 d.i Iot o. ;10 Indo dn n1:-.:1 brnnru que na lúln :111l1.'rior 
(2t•l. cnrontru-sc 1.0m acima do nível do rio. Rt:krí.'rwias. t arnbém. pum .i posi(i'l<> 
da antena paral>ólic,l r dn piara de propaganda cm nmhns .is Iotos 

- 
l '>llll~''-1~) \111\111',II •' 111~111111,'ll,I \ 10• li~'-'\ 11111~1\ 11:, 
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FOTO 28 
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FOTO 29 

1 'dlll><l', 11'' \111<111',I< ,, l 11\1 \hll•'<,I 1 1(1( lll'·,p lllllln< P'> 
,,h) 



FOTO 30 
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1',1111~'' 1~' \IIIPll',111' , 11\1\l<'i<'<,I\ 1.1• lll(',tl 1111>1(1(\h 
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FOTO 32 

fOTO JJ 

l'(_)Tt)S 2H ;'I ; 1 ,\r:10 nnt rópirn nu pr,1i:1 cl:1 cid,1dc de l{:ih:1rul:1ndi:1, lllc:lli1:1d:1 11:1 
111.irgr111 l':-.qurrd:1 do rio rul·,111li11:--, n1ju p11rll1 e Ph:->lT\'.ldP 11:1 1 ~ 11 l 1 ~2 . 

l'-lllll\l'.ll(l~lll1lll:,1<P 111\1\IPll"ll,I\ 1n1lll(',1lllll•t;IIP', .!,ll l 



FOT034 

l\)'I\) 34- Lrosão fluvial na mur gctn esquerda do rio I'ocnnt ins. 
montante de lkll>t.1\·ulflndin. 

,l 1()0()111 ;'l 

FOTO 35 

n )Tl) 35- Erosão Fluvial no barrunco na margem dircitu do rio Arngunia. 1m cidade 
de Luís Alves. 

l'•llll'<'',IK'\llf1IIISl<1I (111\1\1(11<'11,I\ IU<llR'><'llllll(lll'~ 



• , 
• t 
• t • ~ 
• • t 
t 

• 
•• • ,. 
~ • • • ' • • r • ' • t • ' • t ; • ' • • ' • . • ' • 

FOTO 36 

l'lYIL) ·~h- Holt's ut iliz . ndos pura pcsrns esportivas e t ransport cs dr tur ist ns paru n 
prnia cm l .ufs Alves. 

rotu 37 

- -- - 
l'dllll\l\ll\11\1111'11\llP l ll/\1\llll(l<.I\ llltlll(.'.{)IIIIIKIUl\ 2(H 



FOTO 38 

F<.1T<.1 !7 e H~- Acnmpnrncnto para pesca csport iva, 
raguaia, Luís Alves. 

cnron l rnclo •. m 1 ()llgo do rio 

FOTO 39 

FOTO 39- Ponte sobre o rio Focaut ins. na cidade de Estreito, ligando o r:-t,,do dr 
rnc,111li11s .tP c~t.1dt' dP l\,l.11,11111:io. 

1 ~ l l 11 ~ l', 1 ll l ~ li t(l 1 1 ~ll l l lll~I\IPllll,I\ 1.lllll('>tlllll>lmP~ 



,, 
s FOTO 40 • • , 
t 

' , • • • • • • • • 
• • • f'OTO 41 
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H.YI\) ;t{) e ..J 1 
h.ih.nu, jl.11.l (l 

l'r.ii.1 d;1 rrgi.lt) de Eslrriln 11H1sl1n11do h<11T.iros cobn lPs nll11 p,lll1r1 de 
lPllll:l l io lk l n111id.i r l>rl,id.1 11,11.1 os l I rqi'il·11l.1durr.;_ 

I 'd l II ll ''• I >l) 1\ 11 f(l I I ~ ll <) < 1 1 \ 1 \11 ) 1 i >t oi 1 1( I l I li( ~l l I li I li( ll l \', 



FOTO 42 
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l l)T<.) 4.1 ;1 44 Vist n .1tre;1 de conlluõncin cio rio Arnguain com o ·1 oruní ins 
evidenciando ., dikrcnr:.1 mi rolorução da :ígu~, l·;1usé1da pelo maior 11u111rro lk 
:--cdimrnlo trnnsportudo pelo ,\r;1gu..1i;1. l)cl;ilhr 11;1s 1<..11 C.l~ -+l e 4-+ paru ,1 ilha 
lornwd.1 após ..i cdificuçào do c •. mal que csl:'.'1 unindo •. , 1nnrgr111 1.·~qulTd:.1 do rio 
·1 ocant inx por depósito de sedimento. lh'gi5o de Marubá. 

fO'fO 45 

l~llll~l,11(11\lllllll'ICl' (11!\l\l()l<l<,l\~l<ll~:>ClllllllllCP., 2.()7 
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FOTO 46 

• t • 

H)TO 47 

Ft)T(.) 45 e 4<...,- Vista aérea da ilhu ccut rnl scp,1r,Kl::1, com bancos dr nn·i.1 diugn,wl e 
lnu-rnl. no rio f\raguai •. 1. Rcgifio de Marubá. 

l"L 1l'l147- 1->uncus de arei •. 1 lnt crnl. rio Aragu:1ié1, região dr M •. irnbá. 

-~ 
1:,1 lll 1(1<.. 11\ l \11 l<l I l'>lt l1 < 111\I \ l!ll n<,I \ 111 l IIK!,ll 1111 llUl ll'> 
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FOTO 48 

11. YI\) 48 Vi~l.1 ;1(-rc,1 dr Muréll>ú com o rio ·1 oruní ins ;1,, íundo. 

- l',l\1!11>· l~'lllll\111',i\11 l ll~l\11>1<>1,II l'lllll{'.lllllltl.llP', 


