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RESUMO 

A bacia hidrográfica é um sistema inter-relacionado que pode ser utilizado como uma unidade de estudo 
e planejamento. Deste modo, neste trabalho, objetivou-se avaliar a influência do uso do solo na qualidade 
da água de duas microbacias da bacia hidrográfica do Rio Almada, sul da Bahia. Realizou-se uma coleta 
em quatro pontos de cada microbacia, onde os usos preponderantes do solo são representados pela 
ocupação urbana, pelo cultivo de cacau no sistema cabruca e pelas áreas de pastagem. As variáveis 
limnológicas analisadas foram temperatura da água, pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, 
turbidez, oxigênio dissolvido, nitrogênio total e fósforo total. Em ambas as microbacias, os valores de 
condutividade e sólidos totais dissolvidos foram maiores nas áreas urbanas, enquanto que os de nitrogênio 
e fósforo foram maiores nas áreas de pasto, o que demonstra a influência direta da forma de uso do solo 
sobre a qualidade da água. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos solo, água e vegetação não podem ser 
satisfatoriamente manejados, quanto à disponibilidade 
e à qualidade, de maneira isolada e independente. 
Reconhecer a bacia hidrográfica como um sistema 
inter-relacionado e como uma unidade para o 
planejamento ambiental tem a sua justificativa no fato 
de essa unidade contemplar fatores indispensáveis ao 
manejo integrado (SOUZA; TUNDISI, 2004). 

A bacia hidrográfica é o conjunto das terras drenadas 
por um rio e seus afluentes, podendo ser dividida em 
áreas de captação, armazenamento e escoamento das 
águas provenientes das precipitações pluviométricas 
(PISSARRA et al., 2003). Os rios são coletores naturais 
das paisagens, refletindo o uso e ocupação do solo 
de sua respectiva bacia hidrográfica. A subdivisão de 
grandes bacias hidrográficas em unidades menores 
ou microbacias é um procedimento fundamental para 
a diagnose e o monitoramento ambiental, pois ela 
permite correlacionar as análises sobre a qualidade da 
água com a evolução do uso do solo e a identificação 
de áreas críticas na bacia para os diversos processos 
degradantes (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 
2006). 

Reconhecer e caracterizar as unidades ambientais, em 
função dos aspectos físico-bióticos e antrópicos, tais 
como, substrato rochoso, recurso hídrico superficial e 
subterrâneo, forma de relevo, tipo de solo, cobertura 
vegetal e uso do solo, é de grande importância para o 
monitoramento da qualidade do ambiente (GOMES, et 
al., 2010). Nesse contexto, ressalta-se a importância 
do estudo da influência do uso solo na qualidade da 
água de uma bacia. 

A qualidade das águas superficiais constitui um 
importante diagnóstico da dinâmica em que se 
encontra uma bacia hidrográfica (MARGALEF, 1983). 
Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm 
sido alterados de maneira significativa em função de 
múltiplos impactos ambientais advindos das atividades 
antrópicas, tais como mineração; construção de 
barragens e represas; retilinização e desvio do curso 
natural de rios; lançamento de efluentes domésticos 
e industriais não tratados; desmatamento e uso 
inadequado do solo em regiões ripárias e planícies de 
inundação; superexploração de recursos pesqueiros; 
introdução de espécies exóticas, entre outras. Como 
conseqüência destas atividades, tem-se observado 
uma expressiva queda da qualidade da água e perda 
da biodiversidade aquática (GOULART; CALLISTO, 
2003). 

A necessidade do crescente acompanhamento da 
qualidade da água faz parte do gerenciamento dos 
recursos hídricos, de forma a impedir que problemas 
decorrente da poluição da água venha a comprometer 
seu aproveitamento múltiplo e integrado, e de forma a 
colaborar para a minimização dos impactos negativos 
ao meio ambiente (BRAGA et al, 2002). 

Recentemente, as características físico-ambientais da 
Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BHRA) passaram 

a ser estudadas e divulgadas por pesquisadores da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e da 
Comissão Executiva do Plano de Desenvolvimento da 
Lavoura Cacaueira (CEPLAC), instituições localizadas 
na região sul da Bahia (SILVA e GOMES, 2010), 
porém estudos sobre as suas microbacias ainda são 
escassos. 

Nesse contexto, o presente trabalho pretende contribuir 
com informações integradas sobre como as diversas 
formas de uso do solo interferem na qualidade da 
água de duas microbacias da BHRA. Essa diagnose 
poderá fornecer subsídios às ações prioritárias que 
visam a manutenção e/ou a recuperação dos seus 
corpos d`água e adjacências. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Por meio desse estudo objetivou-se avaliar a influência 
do uso e ocupação do solo na qualidade da água em 
duas microbacias da BHRA, sul da Bahia. 

A BHRA abrange uma área de 1.572,46 km² e está 
localizada na região Sul do Estado da Bahia, limitada 
a norte e a oeste com a Bacia do rio de Contas, a sul 
com a Bacia do rio Cachoeira e a leste com o Oceano 
Atlântico. Engloba áreas dos municípios de Almadina, 
Coaraci, Ibicaraí, Barro Preto, Itajuípe, Itabuna, Ilhéus 
e Uruçuca (FRANCO, 2010). 

As microbacias em estudo estão localizadas em 
diferentes trechos da BHRA e foram denominadas 
como Unidades de Gerenciamento (UG’s) A e B. 

A UG A está localizada na porção oeste (anterior) da 
bacia, predominantemente, no município de Almadina. 
É formada pelos rios Serrinha, Palmeiral e Pancadinha, 
desaguando no Rio Almada logo após o município na 
rodovia Almadina/Coaraci. Apresenta como principais 
usos do solo: pastagem, agricultura, área urbana, 
mata e cabruca. A cabruca é um termo utilizado para 
designar o sistema tradicional de plantio do cacau sob 
a sombra da floresta raleada (SAMBUICHI, 2006), essa 
forma de produção permitiu que algumas espécies de 
árvores nativas da mata atlântica fossem preservada. 
Essa região apresenta clima tropical quente úmido, 
com precipitação abaixo de 1.100/1.200 mm onde o 
cacau cede, em grande parte, lugar a pecuária (NBH, 
2001). A economia almadinense antes cacaueira, hoje 
é baseada na produção de pequenos agricultores e 
um comércio mediano, além da atividade do setor 
público. 

A UG B localiza-se no município de Uruçuca, 
porção intermediária/inferior da BHRA. Tem como 
rios principais Paraíso, Mocambo e Água Preta do 
Mocambo, que se tornam afluentes do Rio Almada no 
distrito do Banco do Pedro, em Ilhéus. O uso do solo é 
composto por áreas de cabruca e pastagem, além das 
áreas urbanas de Uruçuca e Banco do Pedro. Possui 
19 km de extensão desde as nascentes até a sua 
desembocadura no rio Almada no distrito do Banco do 
Pedro, Ilhéus. 
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A coleta de água foi realizada em setembro de 
2011, em quatro pontos distintos de cada UG. Estes 
pontos foram localizados entre as proximidades 
das nascentes até a confluência com o Rio Almada. 
Utilizou-se também como critério para definição das 
unidades amostrais as formas do uso e ocupação 
de solo em cada microbacia, sendo assim os pontos 
foram estabelecidos de acordo as seguintes formas 
de uso e ocupação do solo: pastagem, área urbana e 
cabruca. 

Para avaliar a qualidade da água, variáveis físicas e 
químicas da água como pH, temperatura, condutividade 
elétrica, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido 
e turbidez foram medidos “in situ” com o auxílio de 
equipamentos portáteis. Outras análises como Fósforo 
total (Ptotal) e Nitrogênio total (Ntotal) foram realizadas 
no Laboratório de Solos da CEPLAC, através dos 
métodos: colorimétrico e Kjeldahl, conforme descrito 
pela APHA (2002). 

O levantamento do uso e ocupação do solo foi 
desenvolvido com base no mapa de Uso da Terra 
da BHRA, fornecido pelo Laboratório de Análise 
e Planejamento Ambiental (LAPA) da UESC, e no 
trabalho de campo. De modo geral entre as Unidades 
de Gerenciamento, a UG A foi a que apresentou 
maiores valores para temperatura, condutividade 
elétrica, sólidos totais dissolvidos e turbidez. 

Trabalho desenvolvido por Santana (2011) na mesma 
área de estudo mostrou que os valores elevados 
da condutividade elétrica estariam diretamente 
relacionados às altas concentrações dos íons na UG 
A, que sofrem influência tanto das características 
litológicas quanto das características pedológicas. 
Além das condições climáticas desse trecho, nos 
quais, apresentam menores índices pluviométricos, 
proporcionando o aumento da concentração desses 
íons. 
Os valores de condutividade elétrica e sólidos totais 
dissolvidos na UG B foram reduzidos em relação aos 
encontrados na UG A, em função do efeito da diluição 
que ocorre devido ao aumento do aporte hídrico 
proveniente dos afluentes da BHRA e, possivelmente, 
da ocorrência de outros tipos de solo. 

Segundo Esteves (1998), a condutividade elétrica 
pode fornecer importantes informações tanto sobre 
o metabolismo do ecossistema aquático, como sobre 
fenômenos importantes que ocorrem em sua bacia 
de drenagem. Vários fatores podem influenciar na 
composição química dos corpos d’água, como: a 
geologia da área de drenagem dos afluentes e regime 
das chuvas. 

A condutividade elétrica esteve intimamente 
relacionada com os valores dos sólidos totais 
dissolvidos. A entrada de sólidos na água pode ocorrer 
de forma natural (processos erosivos, organismos e 
detritos orgânicos) ou por meio de ações antrópicas 
(lançamento de lixo e esgotos). Muito embora os 
sólidos totais dissolvidos estejam relacionado a 
turbidez, eles não são absolutamente equivalentes 
(BRASIL, 2006). 

A turbidez representa a dificuldade que um feixe de luz 
encontra para atravessar certa quantidade de água, 
conferindo uma aparência turva à mesma, causada 
por uma variedade de material em suspensão tais 
como: argila, silte, matéria orgânica e inorgânica, 
compostos orgânicos solúveis coloridos, plâncton 
e outros organismos microscópicos (APHA, 2002). 
A redução da claridade reduz a transmissão da 
luz no meio, afetando a fotossíntese, diminuindo o 
desenvolvimento de plantas, que por sua vez, pode 
reduzir a produtividade de peixes. 

Esta característica da água possui alta sensibilidade 
ao manejo físico do solo. Normalmente, após uma 
chuva forte, as águas dos mananciais de superfície 
ficam turvas devido ao carreamento dos sedimentos 
das margens pela enxurrada. Assim, os solos argilosos 
e as águas em movimentação ocasionam turbidez 
(ESTEVES, 1998). 

Os valores de sólidos totais em suspensão podem 
ser influenciados pelo aporte de materiais e estarem 
diretamente relacionados com o uso do solo. Por 
outro lado, os resíduos da agricultura e das áreas 
urbanas (fontes não pontuais) e o despejo de efluentes 
domésticos (fonte pontual) são as principais fontes 
de fósforo (P) e nitrogênio (N) para os ambientes 
aquáticos (CARPENTER et al., 1998; HORNE, 
GOLDMAN, 1994). 

Em ambas as UG’s, os valores dos parâmetros acima 
discutidos foram maior no ponto cuja principal forma 
de uso do solo era a de área urbana. Na UG A, neste 
ponto o rio recebe esgotos das casas do município 
Almadina, além de ser fortemente influenciado pelo 
lixão da cidade, já que o mesmo foi construído nas 
imediações do rio, tornando-se uma fonte pontual de 
matéria orgânica neste local. Esse resultado pode ainda 
estar relacionado ao fato de nesse ponto de coleta, o 
rio encontrar-se em forma de lago e completamente 
coberto por macrófitas aquáticas e também devido as 
condições geológicas do meio. Por outro lado, a UG 
B sofre influência do município de Uruçuca, no qual 
também ocorre o lançamento de efluentes doméstico 
na localidade onde é realizada a coleta. 

Os pontos com predomínio de uso do solo relacionado 
a pastagem foi o que apresentaram maiores valores 
de nitrogênio total e fósforo total, além de altos valores 
de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. 
Sabe-se que a substituição de áreas vegetadas por 
pastagens trazem como consequências o carreamento 
de grandes quantidades de solo, matéria orgânica e 
insumos agrícolas para o leito dos cursos d’água no 
período chuvoso, contribuindo significativamente com 
o aumento da concentração de sólidos e nutrientes na 
água dos mananciais (VANZELA et al., 2010). 

A concentração de nutrientes na água tem papel 
fundamental sobre a produtividade primária da 
comunidade fitoplanctônica (SANTANA, 2011). A 
concentração e a taxa de fornecimento de nitrato estão 
intimamente relacionadas com as práticas de uso da 
terra, sendo sua maior fonte o escoamento superficial 
da agricultura e a descarga de efluentes urbanos. O 
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fósforo é um elemento limitante para fotossíntese e 
suas fontes naturais são principalmente as rochas, 
enquanto que as fontes antrópicas são os efluentes 
domésticos e industriais, os fertilizantes e o material 
particulado de origem industrial atmosférica (HORNE; 
GOLDMAN, 1994). 

A contaminação por excesso de nutrientes tornou-
se o problema de qualidade da água mais comum 
em todo o planeta. Essa contaminação, geralmente 
associada a excessos de nitrogênio e fósforo, tende 
a aumentar as taxas de produtividade primária em 
níveis excessivos, levando a um supercrescimento 
de plantas vasculares, à afloração de algas e ao 
esgotamento do oxigênio dissolvido na coluna d’água, 
o que pode provocar estresse ou mesmo matar 
organismos aquáticos. A contaminação por excesso 
de nutrientes também pode provocar a acidificação 
nos ecossistemas de água doce, com graves impactos 
para a biodiversidade (ANA, 2011). 

Os resultados obtidos nos pontos onde o uso do solo 
era predominantemente cabruca, mostram os menores 
valores de turbidez. Na UG A notou-se nesse ponto de 
coleta, a presença de mata ciliar, o que contribuiu para 
obtenção de baixos valores da condutividade elétrica, 
sólidos totais dissolvidos e turbidez. Dentre todos os 
pontos dessa UG este foi o que apresentou o segundo 
maior valor de oxigênio dissolvido o que pode estar 
relacionado à condição geomorfológica desse corpo 
d’água que se apresentou como um riacho mais 
encachoeirado com presença de maior fluxo, tornando 
a água mais aerada e consequentemente com valor 
mais alto de oxigênio dissolvido. 

Nas bacias com cobertura de floresta natural, a 
vegetação promove a proteção contra a erosão 
dos solos, a sedimentação, a lixiviação excessiva 
de nutrientes e a elevação da temperatura da água 
(SOPPER apud ARCOVA; CICCO, 1999). Estas 
áreas são reconhecidas como mananciais da mais 
elevada qualidade para o abastecimento doméstico, 
para a proteção das comunidades aquáticas e outros 
benefícios. Por outro lado, as práticas que se seguem 
após a retirada da floresta tendem a produzir uma 
degradação intensa e prolongada da qualidade da 
água (BROWN, 1988). 

A perda da qualidade da água é refletida por meio dos 
resultados das variáveis limnológicas e a modalidade 
de uso do solo que mais influenciou essa depreciação 
foi a ocupação urbana, através do lançamento de 
esgotos domésticos que insere no ecossistema 
aquático grandes quantidades de matéria orgânica. 
Considera-se de suma importância a crescente 
influência dos fatores antrópicos na qualidade das 
águas – formas de uso e ocupação do meio físico e das 
atividades sócio-econômicas (REBOUÇAS, 2002). 

3. CONCLUSÃO 

As variáveis limnológicas comportaram-se de 
maneiras diferente entre as modalidades de uso do 
solo. Os pontos, cujas formas de uso do solo estão 
relacionadas à ocupação urbana e à pastagem foram 
as que apresentaram os piores valores em termos 
de qualidade d’água. Por outro lado, os pontos de 
coleta inseridos em áreas de cabruca apresentaram 
características de um ambiente mais preservado e 
que sofrem menor influência antrópica, possivelmente 
devido a manutenção da vegetação adjacente e da 
mata ciliar. Com isso, observou-se melhor qualidade da 
água nos pontos com menor interferência antrópica. 
Constatou-se ainda que os aspectos fisiográficos 
do ambiente exercem forte influência sobre as 
características limnológicas dos rios estudados. 
Portanto, para que as condições de qualidade da água 
sejam garantidas nos ecosssitemas aquáticos são 
necessárias adequações nas formas de uso do solo 
em função das características fisiográficas da bacia, 
como por exemplo, a preservação da vegetação, o 
tratamento dos efluentes domésticos, a redução da 
utilização de defensivos agrícolas e a disposição dos 
resíduos sólidos em locais distantes dos pontos de 
captação de água, entre outras ações. 
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