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RESUMO 

A quantificação da disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas do Bioma Cerrado 
é essencial para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, tendo-se em vista a 
sazonalidade observada neste bioma. A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia 
abrange os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins e o Distrito 
Federal. Ocorrem, nesta região, dois rios principais, o Tocantins e o Araguaia. 
Especificamente em sua porção inserida no estado do Tocantins, objetivo deste 
estudo, observa-se diferenças marcantes de disponibilidade hídrica entre as sub-
bacias que drenam para os rios Araguaia e Tocantins. Visando explorar tal 
observação, analisou-se neste trabalho, o regime hidrológico de três sub-bacias do rio 
Tocantins: Palma (STP), Manuel Alves da Natividade (STMAN) e Manuel Alves 
Pequeno (STMAP); e três do rio Araguaia: Formoso (SAF), Piranhas (SAP) e Jenipapo 
(SAJ). Especificamente, analisou-se o regime de escoamento por meio de indicadores 
hidrológicos, precipitação média na bacia, vazão de referência e mapas temáticos de 
hidrogeologia, solos e uso do solo. Os resultados mostraram maior rendimento hídrico 
nas sub-bacias do rio Tocantins, sobretudo na sub-bacia STP, enquanto que, 
rendimentos críticos foram obtidos para as sub-bacias do Araguaia, sobretudo a SAF. 
A análise de hidrogramas de escoamento superficial identificou consistente 
incremento no escoamento das sub-bacias do rio Tocantins, pelo componente 
subterrâneo, o que pode ser explicado pelas características hidrogeológicas. Conclui-
se como prioritário para o aproveitamento dos recursos hídricos, sobretudo nas sub-
bacias do rio Araguaia, a utilização de vazões de referência sazonais, a construção 
de barramentos visando a regularização do escoamento, e o incentivo à adoção de 
práticas de manejo de bacias hidrográficas. 
 
Palavras-chave: manejo de bacias hidrográficas; disponibilidade hídrica; regime 
hidrológico. 



 

ABSTRACT 

The quantification of water availability in Cerrado watersheds is essential for planning 

and management of water resources, due to the seasonality observed in this biome. 

The hydrographic region of Tocantins-Araguaia covers the States of Goiás, Maranhão, 

Mato Grosso, Pará, Tocantins and the Federal District. There are, in this region, two 

major rivers: Tocantins and Araguaia. In its portion inserted in the State of Tocantins – 

the objective of this study -, significant differences of water availability among the 

subbasins that drain to Araguaia River and to Tocantins River were observed. In order 

to exploit such finding, assessments of the hydrological regimes of three subbasins of 

Tocantins River were performed: Palma (STP), Manuel Alves da Natividade (STMAN) 

and Manuel Alves Pequeno (STMAP); and also three assessments of Araguaia River: 

Formoso (SAF), Piranhas (SAP) and Jenipapo (SAJ). Specifically, it was analyzed the 

flow regime through hydrological indicators, average precipitation in the basin, 

reference flow and thematic maps of hidrogeology, soils, use of soil and vegetation. 

The results presented higher water yield at subbasins of Tocantins River, especially at 

STP subbasin; and critical yields were obtained at the SAF subbasin. The analysis of 

the hydrograph identified a consistent increase in the flow of Tocantins River 

subbasins, by groundwater flow, what can be explained by the hydrogeological 

characteristics. Therefore, priorities for the use of water resources, especially in the 

Araguaia River sub-basins, are the construction of dams in order to regularize the flow 

and encouraging the adoption of management practices at watersheds.  

Keywords: watershed management; water availability; hydrological regime 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

O estudo dos processos inerentes ao ciclo hidrológico é essencial para a 

quantificação do balanço hídrico e da disponibilidade hídrica. Este tipo de pesquisa é 

geralmente desenvolvido em bacias hidrográficas, as quais podem ser entendidas 

como um conjunto de terras drenadas por uma rede de canais naturais, delimitada por 

divisores de água (pontos altos do terreno), e na qual as águas das chuvas 

subdividem-se nos processos de interceptação, escoamento superficial direto e 

infiltração (BARRELA, 2001). Nesta unidade territorial, ocorre a transformação chuva-

vazão, sendo o escoamento propagado pela rede de drenagem até sua seção de 

controle, ou exutório. 

Para TEODORO et al. (2007), a bacia hidrográfica tem seu comportamento 

hidrológico definido pelas suas características climáticas, geomorfológicas e cobertura 

vegetal. TUCCI (2002) destaca que a ação antrópica sobre a paisagem pode produzir 

alterações substanciais nos processos hidrológicos, resultando em alterações das 

vazões média, máxima e mínima de uma bacia hidrográfica, assim como da qualidade 

da água. De acordo com MERTEN e MINELLA (2002), a ocupação e o uso do solo 

alteram sensivelmente os processos biológicos, químicos e físicos dos sistemas 

naturais.  

No contexto do desenvolvimento sustentável, o manejo de bacias hidrográficas 

apresenta-se como um conjunto de técnicas que visa a conservação dos aspectos 

quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos. CECÍLIO e REIS (2006) definem o 

manejo de bacias hidrográficas como a administração dos recursos naturais, 

fundamentalmente voltado para a produção e proteção da água dentro de uma área 

de drenagem. Para SOUZA e FERNANDES (2000), SANTANA (2003), TUNDISI e 

TUNDISI (2010), Borges et al. (2011), Junior et al. (2011), o manejo de bacias 

hidrográficas visa o ordenamento do uso do solo, com diferentes abordagens na alta, 

média e baixa bacia, com o objetivo de minimizar os impactos negativos decorrentes 

das ações antrópicas. 

A disponibilidade hídrica superficial em uma bacia hidrográfica, avaliada pelo 

do escoamento, tem participação de seus componentes subterrâneo, sub-superficial 

e superficial direto. De acordo com OLIVEIRA e CAMPOS (2004) a potencialidade de 

um aqüífero no que tange à sua reserva explotável e sua vazão de segurança está 

relacionada aos seus parâmetros hidrogeológicos, que podem ser representados pela 
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porosidade total e efetiva, espessura saturada, condutividade hidráulica, coeficiente 

de armazenamento e capacidade específica. MORAES et al. (2003) e Carvalho et al. 

(2012) mencionam que a produção de água em uma bacia hidrográfica depende da 

capacidade de infiltração, que é bastante influenciada pelas atividades antrópicas. 

Segundo TONELLO et al. (2006), o padrão de drenagem, o relevo e a estrutura 

geológica regional tem grande importância para a produção de água. 

O gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil pressupõe na tomada de 

decisão para regulação do uso das águas, o conhecimento da oferta hídrica da bacia 

hidrográfica e de seu balanço frente às demandas de uso e de conservação ambiental. 

(CRUZ; TUCCI, 2008). Diversos estudos foram realizados ao longo do tempo sobre 

metodologias de determinação da vazão outorgável no Brasil, incluindo Tucci (1997), 

Baena et al. (2004), Silva et al. (2006), Santos et al. (2006), Viola (2008), Reis et al. 

(2008), Cruz e Silveira (2007). As principais vazões de referência utilizadas pela 

gestão de recursos hídricos são: Q90: vazão com 90% de permanência no tempo; Q95: 

vazão com 95% de permanência e Q7,10: vazão mínima de sete dias consecutivos 

associada a um tempo de retorno de 10 anos. De acordo com CRUZ e SILVEIRA 

(2007) a regionalização hidrológica é amplamente utilizada para avaliar o 

comportamento das vazões de referência em bacias hidrográficas não monitoradas. 

A bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia representa um importante 

manancial brasileiro, e que vem sofrendo nos últimos anos importantes alterações em 

sua cobertura vegetal e uso do solo, necessitando, em detrimento disto, de 

gerenciamento estratégico focado na redução da degradação ambiental (BESSA et 

al. 2011). ANA (2009) considera o rio Tocantins dentro do território do Estado do 

Tocantins como área estratégica para construção de usinas hidrelétricas, 

principalmente de grande porte, sendo que, atualmente encontram-se ali instaladas 

as usinas de Canoa Brava, Peixe-Angical e Lajeado. Segundo AQUINO et al. (2005), 

os recursos hídricos do rio Tocantins-Araguaia precisam ser avaliados com critérios 

científicos. Estes autores relatam que ocorrem distintos ambientes geomorfológicos e 

que estes são determinantes do comportamento hidrológico. VIOLA et al. (2014) 

mencionam que ao longo do Estado do Tocantins ocorrem importantes diferenças no 

regime pluvial, e que tais diferenças condicionam a produção de água ao longo do 

território. Nesse contexto, objetivou-se neste trabalho avaliar o comportamento 

hidrológico de sub-bacias hidrográficas do Tocantins-Araguaia inseridas no estado do 

Tocantins. Especificamente, dividiu-se a análise em dois sistemas hidrográficos: a) 
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sistemas hidrográficos do Tocantins (ST), constituído por três sub-bacias que drenam 

para o rio Tocantins, sendo: a.1) sub-bacia do rio Palma (STP); a.2) sub-bacia do rio 

Manuel Alves da Natividade (STMAN) e a.3) sub-bacia do rio Manuel Alves Pequeno 

(STMAP); e b) sistemas hidrográficos do rio Araguaia (SA), constituídos por três sub-

bacias que drenam para o rio Araguaia, sendo: b.1) sub-bacia do rio Formoso (SAF); 

b.2) sub-bacia do rio Piranhas (SAP) e b.3) sub-bacia do rio Jenipapo (SAJ).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS: CONCEITUAÇÃO 

 

Bacia hidrográfica é uma área natural de captação da precipitação, 

direcionando todo o fluxo para um único ponto de saída chamado “exutório” 

(TUCCI, 1997). Ainda de acordo com o autor, a bacia hidrográfica é definida pela 

topografia, gerando uma rede de drenagem, cujos cursos d'água se direcionam 

para uma única saída. 

SANTANA (2003), em seus estudos ligados ao manejo de bacias 

hidrográficas, relata que uma bacia hidrográfica é constituída por porção 

geográfica natural, onde os pontos de relevo mais altos são os divisores da área 

de drenagem. Pode-se considerar que a divisão geográfica em bacias 

hidrográficas é a melhor forma para quantificar os recursos naturais, sobretudo 

os hídricos, e para o desenvolvimento de estudos sobre impacto ambiental. 

LIMA (2005) conceitua que o estudo sobre os sistemas hidrográficos e 

geomorfológicos possibilita definir a classificação de forma hierarquizada dos 

canais de drenagem dentro da bacia hidrográfica. 

SALGADO et al (2009), descrevem a importância da bacia hidrográfica para 

o estudo do ciclo da água, e relatam que o escoamento superficial direto é um 

dos componentes de fundamental importância para se buscar entender a 

fundamental relação para o manejo de bacias hidrográficas estabelecida entre a 

precipitação e a infiltração de água no solo. 

SIQUEIRA e HENRY-SILVA (2011), expõem a abrangente relação da bacia 

hidrográfica com o ecossistema, que envolve distintos aspectos bióticos e 

abióticos. Vale destacar que fatores climáticos, pedológicos, geológicos, 

geomorfológicos, entre outros, contribuem para a grande heterogeneidade 

existente de paisagens ao longo do território, e também, dentro da própria bacia 

hidrográfica 

De acordo com ARAÚJO et al. (2009), a delimitação da bacia hidrográfica 

é procedimento de suma importância para o planejamento e gestão ambiental, 

com vistas ao estudo dos fenômenos provenientes da ação natural e antrópica 

ao longo do tempo.  
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MATA-LIMA et al. (2007), retratam a bacia hidrográfica como uma unidade 

dinâmica, na qual o tempo de concentração e o tempo de permanência da água 

precipitada é influenciado pela variabilidade espacial e temporal relacionada a 

ocupação do solo, topografia, tipo de vegetação e densidade, entre outros. 

TEODORO et al. (2007), descrevem a caracterização morfométrica da 

bacia hidrográfica como princípio básico para analise hidrológica, subsidiando o 

conhecimento da dinâmica ambiental. Nessa linha de raciocínio a identificação 

da área geográfica pode contribuir para diferenciar os processos hidrológicos e 

geomorfológicos. 

Segundo ROCHA (1997), o manejo de bacias hidrográficas consiste na 

elaboração e aplicação de diagnósticos físico-conservacionistas, 

socioeconômicos, ambientais, hídricos, edáficos, botânicos e faunísticos, 

visando a utilização racional dos recursos naturais, sem afetar negativamente os 

recursos hídricos, e também identificar problemas ambientais e propor soluções 

compatíveis com cada situação. 

A Lei Federal 9.433, de oito de janeiro de 1997 (BRASIL 1997), conhecida 

como Lei das Águas, trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, e 

estabelece normas e princípios sobre a gestão de recursos hídricos no Brasil. 

De acordo com seu inciso V do artigo primeiro tem-se que:  

 

"A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos". 

 

Diante dessas considerações, nota-se importância da bacia hidrográfica 

como unidade fundamental para a gestão integrada de recursos hídricos. Nesta 

abrangente abordagem, nota-se a importância desta unidade territorial para 

múltiplas temáticas, como por exemplo, o estudo dos processos 

hidrossedimentológicos, ciclagem do carbono, estudos da fauna e flora, etc. 

 

2.2 Sistemas hidrográficos do Estado do Tocantins 
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A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia é a maior área de drenagem 

totalmente inserida em território brasileiro. O Estado do Tocantins integra 30% 

dos 918.822 km² da área de drenagem desta bacia hidrográfica (ANA, 2009). A 

Figura 1 apresenta a inserção do Estado do Tocantins nesta bacia hidrográfica. 

 

 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia no território 
brasileiro. Adaptado de Viola et al. (2012).  

 

O Estado do Tocantins pode ser dividido em dois sistemas hidrográficos, 

de acordo com SEPLAN (2012): (a) sistemas hidrográficos do rio Tocantins (ST), 

que são constituídos pelas sub-bacias que drenam para o rio Tocantins; e (b) 

sistemas hidrográficos do rio Araguaia (SA), constituídos pelas sub-bacias que 

drenam para o rio Araguaia. Na figura 1 pode ser observada a abrangência 

destes sistemas hidrográficos, que dividem o estado no sentido Norte-Sul (ANA, 

2009). O divisor de águas que separa os dois sistemas hidrográficos é percorrido 

por importantes rodovias, podendo-se destacar: (a) rodovia Belém-Brasília (BR-

153): desde a divisa com Goiás, no sul do estado, até o município de 

Wanderlândia, no norte do estado; (b) BR 134: até o município de Axixá do 
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Tocantins, já na região do Bico do Papagaio; e (c) BR 201 até as proximidades 

da confluência entre os rios Tocantins e Araguaia. 

Os sistemas hidrográficos do rio Tocantins ocupam 62,3% da superfície 

do estado, totalizando 172.828,2 km², enquanto que os sistemas hidrográficos 

do rio Araguaia ocupam 37,7% (SEPLAN, 2012). Segundo SEPLAN (2012), a 

divisão hidrográfica estadual considera os sistemas hidrográficos do Estado do 

Tocantins constituídos por trinta sub-bacias, sendo 14 no ST, denominadas de 

T1 a T14, e 16 no SA, denominadas de A1 a A16. Na Figura 2 estão 

apresentadas as sub-bacias de acordo com a divisão hidrográfica estadual. As 

três sub-bacias com maior área de drenagem em cada sistema hidrográfico são: 

(a) SA: Formoso (A4), Javaés (A3) e Riozinho (A2) e (b) ST: Sono (T10), Palma 

(T4) e Manuel Alves da Natividade (T5). 

A vegetação característica do estado é de predominância do Bioma 

Cerrado, com uma pequena parcela do Bioma Amazônia. Desta maneira, o 

estado está situado em uma faixa de transição, com ocorrência de áreas de 

tensão ecológica. Para HAIDAR et al (2013), os biomas Cerrado e Amazônia no 

estado do Tocantins apresentam ampla variação em termos de riquezas de 

espécies, com ambientes dissimilares em relação aos termos florísticos. Ainda 

de acordo com os autores, o bioma Amazônia está situado em alguns municípios 

na porção centro-oeste e norte do Estado, não apresentando total 

homogeneidade de delimitação entre os dois biomas, refletindo em uma elevada 

faixa de contato definida como região de ecótono.  
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Figura 2: Sistemas hidrográficos do Estado do Tocantins com suas sub-bacias de acordo 
com a divisão hidrográfica estadual. Fonte: (Adaptado de Tocantins, 2012). 
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2.2.1 Sistema hidrográfico do rio Araguaia (SA) 

 

Com área de drenagem de 383.999 km², e percorrendo um total de 2.110 

km, até sua confluência com o rio Tocantins, o rio Araguaia é distribuído pelo 

território brasileiro entre os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará e Tocantins. 

A divisão hidrográfica por sub-bacias do rio Araguaia dentro do Estado do 

Tocantins é representada pelas seguintes sub-bacias: Araguaia, Riozinho, 

Javaés, Formoso, Pium, do Coco, Caiapó, Piranhas/Lajeado, Bananal, Barreiras, 

das Cunhãs, Jenipapo, Muricizal, Lontra, Ribeirão Corda, Piranhas. (SEPLAN, 

2012). 

AQUINO et al. (2005) e AQUINO et al. (2008) consideram que o curso do 

rio Araguaia pode ser dividido em três trechos: (a) alto Araguaia: nasce na divisa 

entre os Estados do Mato Grosso e Goiás, na Serra dos Caiapós, com extensão 

de 450 km; (b) médio Araguaia: se inicia no município de Registro do Araguaia 

(GO) e se estende até Conceição do Araguaia (PA), em um percurso de 1.160 

km; e (c) baixo Araguaia: se situa a jusante da cidade de Conceição do Araguaia, 

prevalecendo por 450 km até a sua confluência com o rio Tocantins, na divisa 

entre os Estados do Pará, Maranhão e Tocantins.  

BAYER e CARVALHO (2008) descrevem que o rio Araguaia está situado 

em uma planície aluvial, evidenciando profunda mudança em relação às 

características de unidade geomorfológica, desde o local no qual o rio nasce na 

Serra dos Caiapós, até a região norte do país. Vale destacar que a extensão 

banhada pelo Araguaia, conhecida como Ilha do Bananal está localizada no 

estado do Tocantins. Nesta ilha, o braço direito do curso d'água é chamado de 

rio Javaés, enquanto que o braço à esquerda da ilha mantém a nomenclatura de 

rio Araguaia. 

A planície do Bananal possui diversos elementos geomorfológicos, 

ocorrendo em sua superfície área muito plana que em boa parte do ano se 

encontra inundada. De acordo com AQUINO et al. (2008), na planície aluvial do 

rio Araguaia ocorrem duas estações bem definidas, sendo o período chuvoso, 

de outubro a abril, e o período seco, de maio a setembro. Segundo VIOLA et al. 

(2014) o estado do Tocantins está localizado em uma zona de transição 

geográfica, com regime pluvial podendo variar entre suas regiões. Os autores 
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destacam a região do Parque Estadual do Cantão, no centro-oeste do estado, 

como de maior precipitação anual. 

A atividade econômica prevalecente nos sistemas hidrográficos do rio 

Araguaia no estado do Tocantins é a agropecuária, com destaque para o projeto 

de irrigação Rio Formoso, no município de Formoso do Araguaia, e pelo extenso 

rebanho bovino por toda a região, com destaque para o município de Lagoa da 

Confusão. Ainda cabe destacar a indústria alimentícia instalada na região do 

município de Paraíso do Tocantins. A densidade populacional dos sistemas 

hidrográficos do rio Araguaia no estado do Tocantins é de 8,46 hab km-2, sendo 

representado por uma população total de 646.877 (MARTINS et al, 2002; DA 

SILVA e ALMEIDA, 2007; IBGE, 2010). Na quantificação desta densidade 

demográfica, foram considerados todos os municípios com território totalmente 

ou parcialmente inserido no sistema hidrográfico em questão.  

 

2.2.2 Sistema hidrográfico do rio Tocantins (ST) 

De acordo com SEPLAN (2005) e ANA (2009), os principais cursos d'água 

da região de cabeceira da bacia do rio Tocantins, no Estado de Goiás, são: rios 

Maranhão, Tocantinzinho e Rio das Almas. No contexto da divisão hidrográfica 

do Estado do Tocantins, são considerados os seguintes sistemas hidrográficos: 

Tocantins, Santa Tereza, Paranã, Palma, Manuel Alves da Natividade, São 

Valério, Santo Antônio, Crixás, das Balsas, Sono, dos Mangues, Perdida, Manuel 

Alves Pequeno e Manuel Alves Grande. 

Ao longo de toda a sua extensão, até sua foz, na baia de Marajó, o rio 

Tocantins percorre uma extensão de 2.400 km com sentido Sul-Norte. LIMA e 

CAIRES (2011) relatam que o rio Tocantins tem sido tratado como um sistema 

independente da bacia Amazônica, pelo fato de apresentar pouca mistura das 

águas do Amazonas e Tocantins no estuário de Marajó. 

A atividade econômica prevalecente nos sistemas hidrográficos do rio 

Tocantins, no estado do Tocantins, é caracterizada majoritariamente pela 

agropecuária, e em menor participação por distintos segmentos, com destaque 

para a cidade de Araguaína, pelo extenso rebanho bovino por toda região. Assim 

também se evidencia, a cidade de Palmas, centro administrativo e econômico do 

Tocantins. Destaque também para a cidade de Gurupi com a melhor 
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infraestrutura de comércio do sul do Estado. A densidade populacional dos 

sistemas hidrográficos do rio Tocantins, no estado do Tocantins, é de 9,14 hab. 

km-2, sendo representado por uma população total de 1.182.414 habitantes. 

(MARTINS et al, 2002; SILVA e ALMEIDA, 2007; IBGE, 2010). Na quantificação 

desta densidade demográfica, foram considerados todos os municípios com 

território totalmente ou parcialmente inserido no sistema hidrográfico em 

questão. 

 

2.3 Histórico da Legislação de Recursos Hídricos no Brasil 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil está diretamente ligada aos 

problemas ambientais ocorridos em diversas bacias hidrográficas no país ao 

longo dos anos. De acordo com FONSECA e PRADO FILHO (2006), a gestão 

de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos no país foi motivada, 

em primeira circunstância, pelo surgimento de movimentos ambientalistas que 

tinham a intenção de diminuir os conflitos pelo uso dos recursos hídricos, 

intensificados pelo crescimento econômico na década de 30.  

A estrutura da legislação brasileira tratada no Código das Águas, Decreto 

nº 24.643 de 1934, baseia-se no seguinte fundamento legal: 

 

(...) Considerando que o uso das águas no Brasil tem-se regido 

por uma legislação obsoleta, em desacordo com as 

necessidades e interesse da coletividade nacional; 

Considerando que se torna necessário modificar esse estado de 

coisas, dotando o país de uma legislação adequada que, de 

acordo com a tendência atual permita ao Poder Público controlar 

e incentivar o aproveitamento industrial das águas; 

Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige 

medidas que facilitem e garantam seu aproveitamento racional; 

(...) 

 

O Código das Águas trazia as seguintes dominialidades para a água, 

sendo: águas públicas, águas comuns e águas particulares. FREITAS (2006), 

traz a seguinte descrição para cada uma delas: 
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"Segundo este código, as águas públicas podiam ser de uso 

comum ou dominicais. As águas de uso comum incluíam, entre 

outros, os mares territoriais, golfos, baías, enseadas e portos; as 

correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis 

(desde que não situados em um só prédio particular e por ele 

exclusivamente cercados); as fontes e reservatórios públicos. As 

águas dominicais eram todas as águas situadas em terreno que 

também o eram, quando não fossem do domínio público de uso 

comum, nem comuns (Decreto no 24.643/34, arts. 1º, 2º e 6º). 

As águas comuns eram “as correntes não navegáveis ou 

flutuáveis e de que essas não se façam” (Decreto no 24.643/34, 

art. 7º). Por fim, quanto às águas particulares, o Código de 

Águas dispunha: “são particulares as nascentes e todas as 

águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as 

mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de 

todos, as águas públicas ou as águas comuns (Decreto no 

24.643/34, art. 8º).” 

 

De acordo com esta legislação, as chamadas águas públicas poderiam 

pertencer à União (corpos d'água limitrofes, ou que se estendam a território 

estrangeiro ou a mais de um estado, águas marítimas, etc), aos Estados (corpos 

d'água limitrofes ou que se estendam por mais de um município) e aos 

Municípios (quando restrito ao seu território) e aos indivíduos proprietários 

(referente à dominialidade particular) (DE FREITAS, 2006). Ainda de acordo com 

esta autora, as constituições de 1946 e 1967 restringiram o domínio dos 

municípios e dos particulares, ao definir entre os bens do Estado os rios e lagos 

inseridos em seu território. 

GRANZIERA (2000), considera que o Código de Águas em 1934 foi um 

instrumento avançado para a época, pois as atividades humanas no decorrer do 

tempo foram se modificando, provocando novas atividades econômicas. Nesse 

sentindo, pode-se considerar que o Código das Águas foi a primeira legislação 

brasileira específica sobre gestão dos recursos hídricos. A elaboração desta lei 

foi de responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), subordinado ao Ministério da Agricultura, abrangendo a Divisão de 

Água a partir de 1940 (REGO, 2007). 
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Posteriormente, a legislação hídrica passou por atualizações visando 

acompanhar as mudanças sócio-econômicas que o país apresentou as quais 

modificaram o panorama do uso dos recursos hídricos e que demandaram 

medidas de controle para garantia dos aspectos qualitativos e quantitativos.  

FARIAS (2006), descreve que a Lei nº 6.938/81 sobre Política Nacional 

do Meio Ambiente, que instituiu a construção do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, foi um marco histórico para o país, dando responsabilidade para os 

três níveis da federação, com o objetivo de buscar a proteção e melhoria da 

qualidade ambiental. 

Em 1988, a Constituição Federal aperfeiçoou o arcabouço legal sobre a 

legislação hídrica, sobretudo no que diz respeito à criação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), critérios de outorga e 

dominialidade das águas. 

PORTO e PORTO (2008), retratam a importância da mudança trazida na 

Constituição de 1988, dando destaque para a dominialidade dos recursos 

hídricos, que passou a ser definida como bem de uso comum do povo, em seu 

Art. 225: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações." 

 

A dominialidade das águas a partir desta nova fase, passou a ser dividida 

entre a União e os Estados, deixando definitivamente de existirem as águas 

particulares e municipais. DE FREITAS (2006), relata que a Constituição de 1988 

ampliou o domínio dos Estados, definindo as águas subterrâneas, que até então 

não apresentavam titular definido, sob sua dominialidade. 

Em suma, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, incisos III, 

VIII e IX define como dominialidade da União: 

 

"III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 

limites com outros países, ou se estendam a território 
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estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais" 

"VIII - os potenciais de energia hidráulica" 

"IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo" 

 

Em seu Art. 26, inciso I, está definida a dominialidade dos Estados. 

 

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes 

e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União; 

 

Para HESPANHOL (2008), a preocupação com os recursos hídricos no 

enquadramento dos problemas ambientais só passou a ser efetivamente 

cobrada com caráter legal, e em termos globais, depois da Conferência das 

Nações Unidas, realizada em Dublin-Escócia em Janeiro de 1992, que teve 

como pauta a água e o meio ambiente.  

Em oito de janeiro de 1997, foi sancionada a Lei 9.433, conhecida como 

Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Conforme seu Art. 

1º, são seus fundamentos: 

"I - a água é um bem de domínio público;  

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico; 

 III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

 IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 

uso múltiplo das águas;  

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos;  

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades”. (BRASIL, Casa Civil, 1997). 
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 A Lei 9.433 foi idealizada considerando-se como objetivos, em seu artigo 

2º: 

 

"I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos 

de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais." 

 

Em seu Art. 3º constam as diretrizes gerais de ação para implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 

"I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação 

dos aspectos de quantidade e qualidade; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades 

físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais 

das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o 

dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual 

e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso 

do solo; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos 

sistemas estuarinos e zonas costeiras." 

 

A Lei das Águas foi essencial para a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, dando diretrizes para o desenvolvimento sustentável, preconizando a 

articulação entre a União e os Estados para a gestão dos recursos hídricos, entre 

outros. Nesta lei são instituídos instrumentos de gestão para possibilitar atingir 

os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Em seu artigo 5º estão 
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descritos os instrumentos: 

 

"I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos." 

 

Segundo a referida Lei, o estabelecimento de um instrumento de direito de uso 

dos recursos hídricos trata de forma nítida as medidas constitucionais do ato 

administrativo em relação ao órgão outorgável, seja da União, Estados ou Distrito 

Federal, que determine as condições de usos dos recursos hídricos.  

Cabe destacar, que visando à aplicação da legislação brasileira de recursos 

hídricos, existe uma robusta estrutura que integra o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, composta, de acordo com o Art. 33 da Lei 

9.433 de 1997 por:  

"I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

I-A. – a Agência Nacional de Águas; 

II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do 

Distrito Federal; 

 III – os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem 

com a gestão de recursos hídricos; 

 V – as Agências de Água." 

 

2.4 OUTORGA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DAS ÁGUA 

 

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é o instrumento pelo 

qual o usuário recebe uma autorização ou concessão, conforme o caso, para 

fazer uso da água, assim a outorga constitui o elemento central do controle para 

o uso racional dos recursos hídricos (BORSOI e TORRES, 1997). 
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SILVA e MONTEIRO (2004) definem que a gestão de recursos hídricos, 

por meio da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, tem a competência 

de gerenciar técnicas que possibilitem a minimização dos conflitos de uso da 

água e até mesmo desperdícios, colocando a integração das questões 

ambientais.  

BARROS e AMIN (2008), afirmam que o país já enfrenta vários problemas 

por falta de água, principalmente em áreas costeiras das regiões sul e sudeste. 

No entanto, pode-se dizer que em parte da bacia do rio Tocantins-Araguaia 

existem conflitos pelo uso da água. 

A quantificação da vazão outorgável, é comumente centrada na adoção 

de uma vazão de referência. No contexto brasileiro, as principais vazões de 

referência adotadas pelos órgãos gestores são: (a) Q90%: vazão igualada ou 

superada durante 90% do tempo no curso d'água; (b)Q95%: vazão igualada ou 

superada durante 95% do tempo no curso d'água e (c) Q7,10: vazão mínima de 

sete dias consecutivos associada a uma recorrência de 10 anos. De acordo com 

Silva et al. (2006) a Q7,10 é a vazão de referência mais restritiva. SANTOS et al. 

(2006), descrevem que a Q95% apresenta maior grau de confiança na tomada de 

decisão pelo órgão gestor de recursos hídricos quando comparada a Q90%.  

Uma vez que o cálculo direto destas vazões de referência muitas vezes 

fica impossibilitado pela indisponibilidade de séries históricas para o local de 

interesse, na prática, é comum sua obtenção por técnicas de regionalização 

hidrológica (Baena et al., 2004), entre outras. 

A vazão outorgável representa uma parcela da vazão de referência, e é 

estabelecida pela União ou Estados, de acordo com a dominialidade do curso 

d'água em questão. A quantificação adotada pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) tem sido feita com base na curva de permanência, em que é adotada 

normalmente como vazão de referência a Q95%, que assume um risco de não 

atendimento da demanda em 5% do tempo (ANA, 2013).  

TUCCI (2004) afirma que as vazões outorgáveis variam entre os estados 

brasileiros e união. Na Tabela 1 estão apresentados alguns critérios de outorga.  

 
 

UF Limite máximo outorgável 

São Paulo 50% da Q7,10 por bacia. Até 20% da Q7,10 para cada 
usuário 



24 

 

Minas Gerais 50% da Q7,10 para captações a fio d’água e em 
reservatórios, podem ser liberadas vazões superiores, 
mantendo o mínimo residual de 70% da Q7,10 durante 
todo o tempo 

Paraná 50% da Q95 

Goiás  70% da Q95 

Distrito Federal Q7,10 ou Q90. O somatório das vazões a serem 
outorgadas não poderá exceder 80% das vazões 
regularizadas. 

Bahia 80% da Q90. Até 20% para cada usuário 

Tocantins  75% da Q90 por bacia. Até 25% da Q90 para cada 
usuário. 

ANA 70% da Q95 podendo variar em função das 
peculiaridades de cada região. Até 20% para cada 
usuário 

Tabela 1. Vazões outorgáveis para alguns estados brasileiros e união (Fonte: Adaptado 
de Ana, 2007). 

 

O parágrafo 1º, art.12, da Lei nº 9.433/97, descreve os usos 

insignificantes, que não estão sujeitos a outorga: 

 

"I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das 

necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos 

no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados 

insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água consideradas 

insignificantes." 

 

Habitualmente, o cálculo das vazões de referência considera séries 

históricas completas, disponibilizando valores anuais para estas variáveis 

hidrológicas. Contudo, dada a sazonalidade do regime fluvial, a adoção de 

vazões de referência anuais pode resultar em subutilização dos recursos 

hídricos durante o período chuvoso, de maior disponibilidade hídrica, e super-

utilização durante o período de estiagem, quando a disponibilidade hídrica é 

reduzida. Neste sentido, visando otimizar o aproveitamento dos recursos 

hídricos a Agência Nacional de Águas indica a utilização de vazões de referência 

sazonais, sobretudo mensais (ANA, 2013). 

 

2.4.1 Critério de outorga para o Estado do Tocantins  
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No Estado do Tocantins, o Decreto nº 2.432 de 06/2005, define, em sua Seção 

III, sobre a outorga de captação para águas superficiais: 

 

Art. 6º. A vazão de referência para outorga quando: 

I - não houver barramento será calculada com base nas 

informações hidrológicas da bacia hidrográfica, para uma vazão 

de até 90% de permanência, com valores diários, enquanto não 

for aprovado pelo Plano de Bacia, ou este não apresentar 

definições sobre a vazão de referência para outorga; 

II - houver barramento será calculada por meio de balanço 

hídrico do reservatório, com uma garantia de 90% de 

atendimento das demandas definidas mensalmente, enquanto 

não for aprovado o Plano de Bacia e este não apresentar 

definições de valores diferentes desta proposição. 

Art. 7º Os somatórios das vazões a serem outorgadas deverão 

seguir os seguintes limites para captação: 

I - a fio d´água, até 75% da vazão de referência do manancial; 

II - para captação em reservatório de barragem de regularização, 

até 90% da vazão de referência do manancial. 

§ 1º Nos casos de mananciais intermitentes, os limites poderão 

chegar a até 95% dos valores de referência, definidos para cada 

mês em que haja escoamento nos rios. 

§ 2º Havendo barramento, a vazão de descarga mínima a ser 

mantida escoando para jusante, por descarga de fundo ou por 

qualquer outro dispositivo que não inclua bombas de recalque, 

será de 25% da vazão de referência para captação a fio d’água. 

§ 3º Nenhum usuário, individualmente, receberá autorização 

acima de 25% da vazão de referência, de um dado manancial, 

quando a captação for a fio d’água.” 

 

Art. 8º Em casos especiais, não havendo o respectivo Plano de Bacia 

aprovado, poderão ser fixados valores diferentes de vazões de referência para 

outorga, mediante Portaria do NATURATINS, desde que solicitado pelo Comitê 

de Bacia e aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Região de estudo e banco de dados 

A área de estudo está localizada no Estado do Tocantins, região Norte do 

Brasil, na região hidrográfica Tocantins-Araguaia. No contexto do Estado do 

Tocantins, a área de drenagem do rio Araguaia corresponde a 37,7% do estado 

(104.791,8 km²), enquanto que a do rio Tocantins corresponde a 62,3% 

(172.828,2 Km²). O regime hidrológico característico destes dois cursos d’água 

apresenta diferenciação, justificando estudos sobre a hidrologia de seus 

sistemas hidrográficos. Neste sentido, esta abordagem centrou-se no estudo das 

seguintes unidades territoriais: a) sistemas hidrográficos do Tocantins (ST), 

constituídos por três sub-bacias que drenam para o rio Tocantins, sendo: a.1) 

sub-bacia do rio Palma (STP); a.2) sub-bacia do rio Manuel Alves da Natividade 

(STMAN) e a.3) sub-bacia do rio Manuel Alves Pequeno (STMAP); e b) sistemas 

hidrográficos do rio Araguaia (SA), constituídos por três sub-bacias que drenam 

para o rio Araguaia, sendo: b.1) sub-bacia do rio Formoso (SAF); b.2) sub-bacia 

do rio Piranhas (SAP) e b.3) sub-bacia do rio Jenipapo (SAJ). 

A efetiva avaliação da disponibilidade hídrica requer séries observadas de 

precipitação e escoamento. Buscou-se identificar, dentro do banco de dados 

disponível junto ao Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWEB) da 

Agência Nacional de Águas (ANA), postos fluviométricos com área de drenagem 

da mesma ordem, com o objetivo de se trabalhar dentro de uma mesma escala 

hidrológica. Desta maneira, as sub-bacias estudadas foram delimitadas 

tomando-se como seção de controle os postos fluviométricos constantes na 

Tabela 2. Foram obtidos para estas sub-bacias dados de precipitação 

procedentes de 14 postos com registros entre 1985 e 2009, junto ao 

HidroWEB/ANA. A Tabela 3 apresenta as principais informações dos postos 

pluviométricos utilizados, por sub-bacia. 

Na Figura 3 está apresentada a localização das sub-bacias estudadas no 

Estado do Tocantins. A delimitação das sub-bacias considerou a localização dos 

postos fluviométricos e informações altimétricas disponíveis nos planos de 

informação disponibilizados pela SEPLAN (2012). Foi adotada a projeção 

Universal Transversa de Mercator (UTM) com Datum SIRGAS 2000.  
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Tabela 2: Informações dos postos fluviométricos tidos como seção de controle para a 
delimitação das sub-bacias em estudo. 

 

Sistema 
Hidrográfico 

Sub-
bacia/Sigla 

Código Nome Lat. Long. Área de 
drenage
m (km²) 

Tocantins Palma/STP 21750000 Lavandeira -12°79'36” -46°51'22” 1040 

Tocantins Manuel 
Alves da 

Natividade/
STMAN 

22190000 Porto 
Alegre 

-11°61'13” -47°04'47” 1780 

Tocantins Manuel 
Alves 

Pequeno/ 
STMAP 

23150000 Itacajá -08°39'16” -47°76'52” 2800 

Araguaia Formoso/ 
SAF 

26790000 Ponte Rio 
Dueré 

-11°31'66” -49°26'66” 1420 

Araguaia Piranhas/ 
SAP 

27380000 Ponte Rio 
Piranhas 

-09°18'38” -49°37'75” 1660 

Araguaia Jenipapo/ 
SAJ 

27550000 Arapoema -07°61'36” -49°04'53” 1150 

 

Tabela 3: Informações dos postos pluviométricos por sub-bacia. 
 

Sistema 
Hidrográfico 

 
Sub-bacia/Sigla 

Estação Pluviométrica 

Código Nome Latitude Longitude 

Tocantins Palma/STP 1245015 Roda Velha -12°76'53" -45°94'39" 

Tocantins Palma/STP 1246001 Aurora do 
Norte 

-12°71'39" -46°40'86" 

Tocantins Manuel Alves da 
Natividade/STMAN 

1147000 Almas -11°57'89" -47°17'39" 

Tocantins Manuel Alves da 
Natividade/STMAN 

1147003 Porto 
Alegre 

-11°61'00" -47°04'53" 

Tocantins Manuel Alves da 
Natividade/STMAN 

1146000 Dianópolis -11°62'53" -46°81'06" 

Tocantins Manuel Alves 
Pequeno/STMAP 

948001 Porto Real -9°30'69" -47°92'92" 

Tocantins Manuel Alves 
Pequeno/STMAP 

847001 Itacajá -8°39'17" -47°76'28" 

Araguaia Formoso/SAF 1149000 Dueré -11°33'89" -49°26'53" 

Araguaia Formoso/SAF 1149002 Gurupi -11°73'72" -49°13'61" 

Araguaia Piranhas/SAP 949000 Abreulândia -9°62'44" -49°15'53" 

Araguaia Piranhas/SAP 949001 Dois Irmãos -9°25'72" -49°06'42" 

Araguaia Jenipapo/SAJ 749000 Arapoema -7°65'53" -49°06'52" 

Araguaia Jenipapo/SAJ 748002 Faz. 
Primavera 

-7°56'06” -48°42'28" 

Araguaia Jenipapo/SAJ 748001 Colônia -7°87'78" -48°87'86" 
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Figura 3: mapa das sub-bacias hidrográficas em estudo. Fonte: (adaptação 

de Tocantins, 2012) 
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3.1.2 Sub-bacia do rio Formoso (SAF) 

A bacia do rio Formoso corresponde a 7,7% da área total do Estado, 

pertencendo a região sudoeste do estado do Tocantins, abrangendo o Estado 

do Tocantins e Goiás em sua área territorial. Insere-se nos municípios de 

Porangatu, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia por parte de Goiás e Aliança 

do Tocantins, Formoso do Araguaia, Alvorada, Araguaçu, Lagoa da Confusão, 

Cariri do Tocantins, Nova Rosalândia, Cristalândia, Crixás do Tocantins, Dueré, 

Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, Figueirópolis e Talismã, por parte do 

Tocantins, totalizando área de drenagem de 21.328 km².  

Para o presente estudo foi delimitada uma sub-bacia com seção de 

controle no posto fluviométrico Ponte Rio Dueré, código 2679000, com 

coordenadas geográficas latitude -11°31'66” e longitude -49°26'66”, totalizando 

área de drenagem de 1420 km². Esta área de estudo foi chamada de sub-bacia 

Formoso (SAF).  

Ocorre predominância dos tipos climáticos B1wA´a´ (clima úmido com 

moderada deficiência hídrica) e C2wA´a´ (clima úmido subúmido com moderada 

deficiência hídrica). Apresenta relevo com altitudes entre 200 e 400 metros 

(Tocantins, 2012). 

Na Figura 4 está apresentada a bacia hidrográfica do rio Formoso com 

destaque para a sub-bacia em estudo. 

 

Figura 4: Mapa de localização da sub-bacia do Rio Formoso e seus limites municipais. 
Fonte: (Adaptado de Tocantins, 2012). 
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3.1.3 Sub-bacia do rio Piranhas (SAP) 

Insere-se na margem direita do rio Araguaia, nas proximidades do Estado 

do Pará. A bacia do rio Piranhas/Lajeado abrange os municípios de Dois irmãos, 

Abreulândia, Araguacema e Goianorte, correspondendo por 2,2% da área total 

do Estado do Tocantins, com área de drenagem 5.985 km². 

Para o presente estudo foi delimitada uma sub-bacia com seção de 

controle no posto fluviométrico rio Piranhas, código 2738000, com coordenadas 

geográficas latitude -9°18'88” e longitude -49°37'75”, totalizando área de 

drenagem de 1660 km². Esta área de estudo foi chamada de sub-bacia Piranhas 

(SAP). 

O tipo climático, de acordo com a classificação de Thornthwaite é 

C2wA´a´ (clima úmido subúmido com moderada deficiência hídrica). Ocorrem 

altitudes entre 200 e 400 metros (Tocantins, 2012). 

Na figura 5 está apresentada a bacia hidrográfica do rio Piranhas/Lajeado com 

destaque para a sub-bacia em estudo. 

 

Figura 5: Mapa de localização da sub-bacia do rio Piranhas e seus limites municipais. 
Fonte: (Adaptado de Tocantins, 2012).
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3.1.4 Sub-bacia do rio Jenipapo (SAJ) 

A bacia do rio Jenipapo está situada ao norte do Estado do Tocantins, 

correspondendo por 0,6% da área total do Estado, com 1.576,5 km². É um 

afluente pela margem direita do rio Araguaia, abrangendo os municípios de 

Bandeirantes do Tocantins, Arapoema e Pau d’Arco. 

Para o presente estudo foi delimitada uma sub-bacia com seção de 

controle no posto fluviométrico Arapoema, código 2755000, com coordenadas 

geográficas latitude -7°61'36” e longitude -49°04'53”, totalizando área de 

drenagem de 1150 km². Esta área de estudo foi chamada de sub-bacia Jenipapo 

(SAJ). 

Ocorrem altitudes entre 200 e 400 metros. Segundo a classificação 

climática de Thornthwaite estão presentes os tipos climáticos B1wA´a´ (clima 

úmido com moderada deficiência hídrica) e C2wA´a´ (clima úmido subúmido com 

moderada deficiência hídrica) (Tocantins, 2012). 

Na figura 6 está apresentada a bacia hidrográfica do rio Jenipapo com 

destaque para a sub-bacia em estudo. 

 

Figura 6: Mapa de localização da sub-bacia do Rio Jenipapo e seus limites municipais. 
(Fonte: Adaptado de Tocantins, 2012). 
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3.1.5 Sub-bacia do rio Palma (STP) 

A bacia hidrográfica do rio Palma está localizada na região sudeste do 

Tocantins com limite a Leste com o estado da Bahia e ao sul com o estado de 

Goiás. Apresenta área total de 17.322,6 km², representando 6,2% da área do 

estado, sendo um afluente pela margem direita do rio Tocantins. A bacia 

hidrográfica do rio Palma abrange os seguintes municípios tocantinenses: 

Arraias, Aurora do Tocantins, Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, 

Lavandeira, Novo Alegre, Novo Jardim, Paranã, Ponte Alta do Bom Jesus, 

Taguatinga e Taipas do Tocantins. Contudo, uma pequena fração desta bacia 

ocupa o estado de Goiás. 

Para o presente estudo foi delimitada uma sub-bacia com seção de 

controle no posto fluviométrico Lavandeira, código 2775000, com coordenadas 

geográficas latitude -12°79'36” e longitude -46°51'22”, totalizando área de 

drenagem de 1040 km². Esta área de estudo foi chamada de sub-bacia Palma 

(STP), apresentando 73 e 27% de sua área de drenagem nos estados do 

Tocantins e Goiás, respectivamente. 

A formação do relevo da bacia do rio Palma é bastante variada, 

condicionando ocorrências de diversas altitudes entre 400 e 1000 metros. Os 

tipos climáticos, de acordo com a classificação de Thornthwaite são: C2w2´A´a´ 

e C2wA´a´ (Tocantins, 2012). 

Na figura 7 está apresentada a a bacia hidrográfica do rio Palma com 

destaque para a sub-bacia em estudo. 



33 

 

 

Figura 7: Mapa de localização da sub-bacia do rio Palma, sedes municipais e divisa de 
estado. (Fonte: Adaptado de Tocantins, 2012)
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3.1.6 Sub-bacia do rio Manuel Alves da Natividade (STMAN) 

A bacia do rio Manuel Alves da Natividade está inserida na porção centro-

leste do Estado do Tocantins, correspondendo por 5,4% da área total do Estado. 

Possui área de drenagem de 14.917,1 km², sendo um afluente do rio Tocantins 

pela sua margem direita. A bacia hidrográfica do rio Manuel Alves da Natividade 

engloba os municípios de Almas, Chapada da Natividade, Conceição do 

Tocantins, Dianópolis, Natividade, Pindorama do Tocantins, Porto Alegre do 

Tocantins, Rio da Conceição, Santa Rosa do Tocantins, São Valério da 

Natividade e Taipas do Tocantins. Parte de seu divisor de águas se estende pela 

divisa de estado ao oeste, com a Bahia. 

Para o presente estudo foi delimitada uma sub-bacia com seção de 

controle no posto fluviométrico Porto Alegre, código 22190000, com 

coordenadas geográficas latitude -11°61'13” e longitude -47°04’47”, totalizando 

área de drenagem de 1780 km². Esta área de estudo foi chamada de sub-bacia 

Manuel Alves da Natividade (STMAN). 

Apresenta relevo variado, condicionando ocorrências de diversas altitudes 

entre 400 a 1000 metros. Os tipos climáticos de acordo com a classificação 

climática de Thornthwaite são: C2w2A´a` e C2wA´a´ (Tocantins, 2012). 

Na figura 8 está apresentada a bacia hidrográfica do rio Manuel Alves da 

Natividade com destaque para a sub-bacia em estudo. 

 

Figura 8: Mapa de localização da sub-bacia do rio Manuel Alves da Natividade e seus 
limites municipais. Fonte: (Fonte: Adaptado de Tocantins, 2012)
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3.1.7 Sub-bacia do Manuel Alves Pequeno (STMAP) 

A bacia do rio Manuel Alves Pequeno se localiza na margem direita do rio 

Tocantins. Abrange 1,4% da área total do estado, com 3.892,4 km². Se estende 

pelos municípios de Itacajá, Santa Maria do Tocantins, Goiatins e Itapiratins. 

Para o presente estudo foi delimitada uma sub-bacia com seção de 

controle no posto fluviométrico Porto de Itacajá, código 23150000, com 

coordenadas geográficas latitude -8°39'16” e longitude -47°76'52”, totalizando 

área de drenagem de 2800 km². Esta área de estudo foi chamada de sub-bacia 

Manuel Alves Pequeno (STMAP). 

O clima regional, de acordo com a classificação de Thornthwaite é 

C2wA´a´ (clima úmido subúmido com moderada deficiência hídrica). Ocorrem 

altitudes de 200 a 400 metros (Tocantins, 2012). 

Na figura 9 está apresentada a bacia hidrográfica do rio Manuel Alves 

Pequeno com destaque para a sub-bacia em estudo.  

 

Figura 9: Mapa de localização da sub-bacia do rio Manuel Alves Pequeno e seus limites 
municipais. Fonte: (Adaptado de Tocantins, 2012). 

 

3.2 LEVANTAMENTO E INTEGRAÇÃO DE DADOS  
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3.2.1 Mapas temáticos 

Mapas temáticos de uso do solo e cobertura vegetal, ambientes 

geomorfológicos, geologia e favorabilidade hidrogeológica foram obtidos em 

formato vetorial junto à SEPLAN-TO (Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico - Tocantins). Após a delimitação das sub-bacias 

em estudo foram realizados recortes (clip) para avaliar os atributos destes mapas 

temáticos nas sub-bacias, possibilitando a criação de mapas temáticos para a 

área de estudo. Para a sub-bacia do rio Palma, os mapas temáticos estão 

limitados ao território tocantinense, o que é justificado pela abrangência dos 

mapas base disponibilizados pela SEPLAN. Esta simplificação não limita a 

análise hidrológica, visto que esta foi conduzida considerando a área total de 

drenagem da sub-bacia (1040 km²). 

 

3.2.1.1 Uso do solo e cobertura vegetal 

O Estado do Tocantins está localizado na região Norte do Brasil, estando 

inserido nos biomas Cerrado (91%) e Amazônia (9%). Na Figura 10 estão 

apresentados os mapas temáticos de uso do solo e vegetação para as sub-

bacias em estudo. Na Tabela 4 está apresentada a abrangência de cada classe, 

por sub-bacia. A atividade agropecuária representa a base econômica do estado 

do Tocantins. Esta atividade é mais abrangente nas sub-bacias do Araguaia, 

sendo de 44,2% (SAF), 41,14% (SAP) e 62,31% (SAJ). Enquanto que para as 

sub-bacias do rio Tocantins a classe agropecuária ocupa 29% (STP), 7,1% 

(STMAN) e 9,59% (STMAP). 

Portanto, há uma diferença marcante entre os dois sistemas hidrográficos 

em relação à abrangência da classe agropecuária. Essa diferença está 

relacionada com o tipo de relevo. As sub-bacias hidrográficas do Araguaia 

apresentam vastas áreas de várzea, sendo predominantes as classes de relevo 

plano e suave ondulado, formando um ambiente propício á atividade da 

agropecuária. Por outro lado, na área de drenagem do rio Tocantins ocorrem 

variados tipos de relevo, com classes desde suave ondulado a fortemente 

ondulado, limitando o desenvolvimento da atividade agropecuária. 

Nas sub-bacias do sistema hidrográfico Tocantins as classes de 

vegetação nativa apresentam maior abrangência, sendo de 70,99% (STP), 
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92,76% (STMAN) e 90,4% (STMAP), enquanto que para o sistema hidrográfico 

Araguaia é de 55,65% (SAF), 58,82% (SAP) e 37,63% (SAJ). 

 

 

Figura 10: Mapa de uso do solo e vegetação das sub-bacias em estudo. Fonte: 
(Adaptado de Tocantins, 2012). 
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Tabela 4: Classe por porcentagem% do uso do solo e vegetação das sub-bacias 
hidrográficas em estudo. (Adaptado de Tocantins, 2012) 

 

Classe 

Sistema hidrográfico Araguaia Sistema hidrográfico Tocantins 

SAF SAP SAJ STP STMAN STMAP 

Agropecuária 44,2% 41,14% 62,31% 29% 7,1% 9,59% 

Área de 
Mineração 

- - 0,05% - 0,01% - 

Área Urbanizada 0,15% 0,04% 0,01% 0,01% 0,10% 0,01% 

Campo 0,9% 8,3 - 17,5% 47,5% 5,4% 

Campo Rupestre - 0,9% 2,7% 14,7 9,5% 0,59% 

Capoeira 0,1% 1,5% 12,% - 0,56% 0,01% 

Cerradão 1,8% 9,8% 14,% 0,7% 3,7% 3,3% 

Cerrado Sentido 
Restrito 

42,4% 21,3% 0,85% 32,3% 16% 58% 

Corpo D´água 
Continental 

0,05% 0,02% - 0,01% 1,2% - 

Floresta 
Estacional 
Decidual 

submontana 

- - - 0,28% 5,3% - 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 
Aluvial 

1,3% 5,6% - - - 2% 

Floresta Ombrófila 
Aberta 

Submontana 
- - 3,4% - - - 

Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial 

- - 1,95% - - - 

Floresta Ombrófila 
Densa 

Submontana 
- - 0,93% - - - 

Mata de 
Galeria/Mata Ciliar 

9,1% 11,4% 1,8% 5,5% 6% 19,7% 

Praia e Duna - - - - 0,03% - 

Vereda - - - - 3% 1,4 

Soma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.2.1.2 Ambientes geológicos e favorabilidade hidrogeologica 

A análise das condições geológicas e da favorabilidade hidrogeologica 

das sub-bacias visa propiciar o entendimento da relação entre os aquíferos e a 

disponibilidade hídrica. Esta abordagem é essencial para o entendimento da 

disponibilidade hídrica superficial durante o período de estiagem, quando 

prevalece o componente subterrâneo do escoamento. 
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As características hidrogeológicas presentes nas áreas de drenagem dos 

rios Tocantins e Araguaia no Estado do Tocantins são distintas, conforme 

apresenta a Tabela 5. No Araguaia prevalecem rochas de reduzida porosidade, 

consequentemente prevalecendo favorabilidade hidrogeológica baixa ou 

variável. A classe de favorabilidade baixa representa 96,2% (SAF), 94,6% (SAP) 

e 98,2% (SAJ), enquanto que a favorabilidade variável representada 3,8% (SAF), 

5,4% (SAP) e 1,8% (SAJ).  

A área de drenagem do rio Tocantins, por sua vez, apresenta litologia 

diferenciada que apresenta porosidade alta em muitos trechos, resultando em 

favorabilidade hidrogeológica alta. A classe de favorabilidade média-alta/alta 

predomina nas sub-bacias, correspondendo a 64% (STP), 56,1% (STMAN) e 

94,9% (STMAP). Contudo também são observados trechos de favorabilidade 

baixa em 15,7% (STP), 35,2% (STMAN) e 5,1% (STMAP), enquanto a média-

baixa está presente apenas na STP (13,5%). A classe variável ocorre em 6,8% 

(STP) e 8,7% e (STMAN).  

 

Tabela 5: Classe por porcentagem% de favorabilidade hidrogeológica para as sub-
bacias em estudo. (Adaptado de Tocantins, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorabilidade 

Hidrogeológica 

Sistemas hidrográficos 

do rio Araguaia (%) 

Sistemas hidrográficos 

do rio Tocantins (%) 

 SAF SAP SAJ STP STMAN STMAP 

Baixa 96,2 94,6 98,2 15,7 35,2 5,1 

Média-Baixa - - - 13,5 - - 

Variável 3,8 5,4 1,8 6,8 8,7 - 

Média-Alta/Alta - - - 64 56,1 94,9 
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Figura 11. Mapa de domínio, sub-domínio e favorabilidade hidrogeológica para as sub-
bacias em estudo. (Adaptado de Tocantins, 2012). 

 

3.2.1.3 Solos 

 Na figura 12 apresenta-se o mapa de solos para as sub-bacias em 

estudo e na Tabela 6 consta a extensão de cada classe. 

 Os Plintossolos predominam no centro-oeste e sudoeste do Estado do 

Tocantins, área de drenagem do rio Araguaia, onde inserem-se as sub-bacias 

SAP e SAF. Embora com ocorrência menos abrangente na área de drenagem 

do rio Tocantins, essa classe predomina na sub-bacia STMAP. 

 No noroeste do Estado, onde insere-se a sub-bacia SAJ o panorama é 

distinto, prevalecendo os Argissolos, sendo freqüentes manchas de Latossolos. 

 Ao leste do Estado, sobretudo no centro-leste onde está localizada a sub-

bacia STMAP ocorrem vastas áreas de Neossolos. Na porção da sub-bacia 
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STP inserida no Estado do Tocantins, além dos Neossolos que abrangem 36%, 

aparecem os Cambissolos Háplicos, em 41% de sua área. 

 

Classe 

Sistemas hidrográficos 

do rio Araguaia (%) 

Sistemas hidrográficos 

do rio Tocantins (%) 

SAF SAP SAJ STP STMAN STMAP 

Latossolo 5,2 0,2 29,3 16,4 11,4 13,2 

Neossolo Litólico - 17,5 7,1 17,2 24,3 6,1 

Neossolo 

Quartzarênico 
- - 9,9 18,8 39,6 5,3 

Cambissolo - - - 41 6,7 0,2 

Plintossolo 91 77 - - - 75,2 

Nitossolo - - - 4,8 - - 

Afloramento 
Rochoso 

- - - 0,5 - - 

Argissolo 3,8 - 53,7 - 11 - 

Gleissolo - 5,3 - 1,3 7 - 

Total% 100 100 100 100 100 100 

 Tabela 6: Ocorrência das classes de solos para as sub-bacias em estudo (Adaptado de 
Tocantins, 2012). 
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Figura 12. Mapa de solos para as sub-bacias em estudo. (Adaptado de Tocantins, 2012). 
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3.2.1.4 Hipsometria 

Na Tabela 7 apresenta-se a elevação e a declividade média das sub-

bacias em estudo. Observa-se que as sub-bacias do rio Araguaia e a sub-bacia 

do Tocantins STMAP estão situadas em menores elevações, e em áreas de 

declive suave. As sub-bacias STP e STMAN, por sua vez, estão situadas em 

maiores elevações e em relevo mais movimentado. 

 

Característica 

Sistemas hidrográficos 

do rio Araguaia (%) 

Sistemas hidrográficos 

do rio Tocantins (%) 

SAF SAP SAJ STP STMAN STMAP 

Elevação Média 
(m) 

273,27 261,40 238,82 659,33 586,70 276,02 

Declividade 
Média (%) 

3,86 1,59 2,58 12,87 5,72 2,82 

Tabela 7. Elevação média (m) e declividade média (%) das sub-bacias em 

estudo. 

 

3.3 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL 

A quantificação da disponibilidade hídrica superficial teve como principal 

objetivo identificar diferenças no comportamento hidrológico das sub-bacias 

hidrográficas dos rios Tocantins e Araguaia. 

Na primeira etapa desta análise foram quantificados indicadores 

hidrológicos visando à caracterização do escoamento das sub-bacias. O primeiro 

indicador quantificado foi o coeficiente de escoamento superficial (C): 

P

D
C anual                         (1) 

Em que, Danual é o deflúvio superficial anual, e P é a precipitação média 

anual na sub-bacia quantificada pela metodologia dos polígonos de Thiessen, 

ambos em mm. 

Visando caracterizar a produção hídrica média nas bacias, foi calculado o 

rendimento específico médio de longo termo (REQmlt), em l s-1km-2. 

1000.
bh

mlt
Qmlt

A

Q
RE                         (2) 
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Em que, Qmlt é a vazão média de longo termo, em m³s-1, e Abh é a área da 

sub-bacia, em km². 

 No tocante às vazões mínimas, a produção hídrica foi avaliada por meio 

do rendimento específico com 90% de permanência (RE90), em l s-1km-2. Sua 

obtenção foi dada por: 

100090
90 

BHA

Q
RE                        (3) 

Em que, Q90 é a vazão com 90% de permanência no tempo extraída da curva de 

permanência, em m³s-1. 

 A capacidade de regulação natural das bacias foi quantificada pelo índice 

de regularização I90, por: 

mltQ

Q
I 90

90                          (4) 

Para proceder uma análise mais detalhada do processo de recarga nas 

bacias, foi aplicado o método de Barnes para a quantificação do escoamento 

subterrâneo. Com base nesta metodologia também quantificou-se o volume da 

reserva reguladora do aquífero (V0), em m³, conforme Castany (1967). Com o 

objetivo de se obter valores médios representativos dos componentes do 

escoamento, optou-se por trabalhar com o hidrograma de vazões médias 

mensais nas sub-bacias. Na seqüência apresenta-se o cálculo adaptado para 

intervalo de tempo mensal: 

t

t eQQ  
0                                                      

(5) 

 
t

QQLn t/0                (6) 

Em que, Q0 é a vazão média do mês de início da recessão, em m³ s-1; α 

é o coeficiente de depleção do aquífero, mês-1; Qt é a vazão (m³ s-1) após t meses 

do início da recessão. 



10
0

tQ
V


                         (7) 

Em que, V0 é o volume armazenado no aquífero ao início da recessão, em 

m³; t1 é o tempo de um mês em segundos (t1 = (365/12)*86400). 

A lâmina armazenada no aquífero ao início da recessão (L0), em mm, foi obtida 

por: 
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1000
0

0



BHA

V
L

                       (8)
 

Em que, ABH é a área da bacia hidrográfica, em km². 

A recarga média para o ano hidrológico foi calculada conforme Freitas 

(2010), centrada nos conceitos descritos por Castany (1971) e Custodio & 

Llamas (1976). Nesta metodologia a recarga para o ano hidrológico (LAH), em 

mm, é obtida pela diferença entre a lâmina armazenada ao início da recessão 

(L0), que representa o armazenamento na cota superior do aquífero, e a lâmina 

armazenada após uma recessão hipotética de 12 meses (L12), calculada como 

apresentado na sequência: 

12

012

 eQQ                                           (9) 



112
12

tQ
V


                       (10) 

1000

12
12




BHA

V
L

                     (11)
 

Em que, Q12, V12 e L12 representam a vazão (m³s-1), o volume (m³) e a lâmina 

(mm), respectivamente, calculados para uma situação hipotética, 12 meses após 

o início da recessão. 

120 LLLAH 
                     (12)

 

Após a quantificação da lâmina de escoamento subterrâneo (Db), pelo 

método de Barnes, em mm, foi calculada a taxa de restituição do aquífero com 

base na precipitação (TRAP) e o coeficiente de escoamento subterrâneo (Cb), 

conforme as Equações 9 e 10: 

P

D
T b

RAP                 (9) 

anual

b
b

D

D
C             (10) 

Em que, Db é a lâmina de escoamento subterrâneo, em mm. 

 

3.4  VAZÃO DE REFERÊNCIA SAZONAL PARA A GESTÃO DE 

RECURSOS HÍDRICOS 
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Visando analisar o efeito da adoção de vazões de referência sazonais nas 

sub-bacias em estudo foram estruturadas séries hidrológicas anuais, trimestrais 

e semestrais. A partir destas foram elaboradas curvas de permanência anuais, 

trimestrais e semestrais, das quais foi extraída a vazão associada ao quantil com 

90% de excedência (Q90). A Q90 é de suma importância para a gestão de 

recursos hídricos no Estado do Tocantins, pois é tida como vazão de referência 

no cálculo da vazão outorgável. No Estado do Tocantins seu cálculo é 

frequentemente realizado a partir de séries anuais. Neste sentido, busca-se 

neste trabalho investigar o efeito da discretização temporal do cálculo da vazão 

de referência sobre o volume de água disponibilizado para uso, visando a 

racionalização do uso dos recursos hídricos, conforme preconizado por ANA 

(2013). Com este intuito foram realizados os seguintes cálculos com escala 

anual, semestral e trimestral: 

a) Rendimento especifico com 90% de permanência (RE90), em L s-1 km-

2: 

100090
90 

Ad

Q
RE

                             (11)
 

Em que, Q90 é a vazão com 90% de permanência do período, em m³ s-1; 

Ad é a área de drenagem da sub-bacia, em km². 

 

b) Área potencialmente irrigável, em km², considerando-se uma lâmina 

diária fixa de irrigação de 4 mm: 

75,090 QQoutorgável                              (12)
 

tQVolume outorgáveloutorgável 
                                      (13)

 

Em que, Qourtorgável é a vazão outorgável na sub-bacia considerando o 

critério de outorga a fio d’água do Estado do Tocantins (75% de Q90), em m³ s-1; 

t é o tempo de um dia em segundos (86400 s dia-1); Volumeoutorgável é o volume 

diário disponibilizado pela gestão estadual de recursos hídricos considerando-se 

captação a fio d’água, em m³. 

610
min


aLâ

Volume
Área

outorgável

                  (14)
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Em que, Lâmina é o valor da lâmina diária de irrigação, em metros 

(considerada fixa e igual a 0,004 m) e 10-06 é o fator para conversão da área de 

m² para km². 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Precipitação média nas sub-bacias hidrográficas 

A Figura 13 apresenta o traçado dos polígonos de Thiessen para as 

estações pluviométricas com dados disponíveis para o período de 1985 a 2009 

no Estado do Tocantins e suas proximidades. Sobrepondo-se as sub-bacias em 

estudo com os polígonos de Thiessen, foram identificados 14 postos de interesse 

para o estudo (Tabela 3), e as respectivas áreas de influência. 

 

 

Figura 13: Polígonos de Thiessen para as estações pluviométricas com dados 

disponíveis para o período de 1985 a 2009 no Estado do Tocantins e suas 
proximidades, e sub-bacias estudadas. 
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Na Tabela 8 estão disponíveis as lâminas médias mensais precipitadas 

nas sub-bacias em estudo. Na figura 14 apresenta-se a precipitação média 

anual. 

 

Tabela 8. Precipitação média mensal nas sub-bacias entre 1985 e 2009, em mm, 
calculada pela metodologia dos polígonos de Thiessen. 

 

 

Figura 14: Precipitação média anual nas sub-bacias em estudo 

 

Observa-se maior precipitação anual na sub-bacia SAP, localizada na 

região do Parque Estadual do Cantão, no centro-oeste do estado, conforme 

também verificado por SEPLAN (2012) e Viola et al. (2014). A sub-bacia de 

menor precipitação é a STMAN, no sudeste do estado, na qual a lâmina é 

bastante reduzida quando comparada às demais sub-bacias. Outra importante 

distinção pode ser feita comparando-se as sub-bacias no norte do estado (SAJ 

e STMAP) às do sul (SAF e STP), uma vez que as sub-bacias da região norte 

apresentam precipitação superior a 1848 mm, enquanto que as do sul 

apresentam valores inferiores a 1768,7.  

1400
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1700
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2100

STP STMAN STMAP SAF SAP SAJ

P
 (

m
m

)

Sub-bacia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

STP 300,9 271,3 274,7 171,0 55,7 1,4 0,4 2,2 26,0 123,3 241,0 300,8 

STMAN 237,2 225,6 249,2 130,5 44,5 4,8 0,9 3,3 32,5 98,1 207,1 290,7 

STMAP 384,8 269,6 293,2 215,8 81,0 8,0 5,8 10,3 39,0 149,1 224,3 264,7 

SAF 257,9 239,9 270,7 148,5 43,6 2,7 0,4 4,9 41,2 126,4 208,5 301,6 

SAP 325,2 294,2 323,8 211,1 72,0 3,9 2,0 12,8 63,8 179,5 258,1 309,4 

SAJ 249,6 285,7 292,0 225,1 102,8 11,0 9,2 15,9 68,1 151,5 190,7 246,4 
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Uma importante característica do regime pluvial das sub-bacias em 

estudo, e que pode ser verificada na Tabela 7, consiste na sazonalidade 

característica do Bioma Cerrado, na qual o período chuvoso é seguido de um 

rígido período de estiagem, severo principalmente nos meses de junho a 

setembro.  

 

4.2 Indicadores hidrológicos 

O coeficiente de escoamento (C) indica qual a fração da precipitação 

anual que corresponde ao escoamento na bacia (Figura 15). Observam-se 

valores médios de 0,48 e 0,28 para as sub-bacias do Tocantins e Araguaia, 

respectivamente. Além das diferenças entre as sub-bacias do Tocantins e 

Araguaia, nota-se diferenças marcantes principalmente entre as sub-bacias do 

Tocantins, no qual os valores variam de 0,63 (STP) a 0,30 (STMAP). A 

expressiva variação deste coeficiente está relacionada a distinções no uso do 

solo, clima, solos, relevo e geomorfologia das sub-bacias em estudo, uma vez 

que não foram identificados barramentos de regularização do escoamento nos 

cursos d’água principais das sub-bacias para o período analisado. A existência 

de barramentos foi verificada junto aos comitês de bacias hidrográficas e outros 

estudos disponibilizados pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do 

Tocantins.  

 

 

Figura 15: Coeficiente de escoamento superficial (C) para as sub-bacias em estudo 
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A análise da magnitude do escoamento médio anual foi obtida pelo 

rendimento específico médio de longo termo (REQmlt), que está apresentado na 

figura 16. Observa-se maior rendimento médio na sub-bacia do sistema 

Tocantins STP (35,5 L s-1km-2), enquanto que o menor valor ocorre na sub-bacia 

do sistema Araguaia SAF (14,3 L s-1km-2).  

Os valores de REQmlt permitem constatar a heterogeneidade presente no 

regime de escoamento de sub-bacias localizadas em diferentes regiões do 

Estado do Tocantins e possibilitam uma nítida distinção na produção de água. 

Nos sistemas hidrográficos do rio Tocantins, observa-se redução de REQmlt na 

direção norte do estado, enquanto que no Araguaia observa-se resposta 

contrária, de aumento do rendimento na mesma direção. 

 

 

Figura 16. Rendimento específico médio de longo termo (REqmlt) para as sub-bacias 
em estudo. 

 

Visando checar diferenças sazonais no regime de escoamento, sobretudo 

decorrentes do intenso período de estiagem que afeta o Bioma Cerrado, foi 

quantificado o rendimento específico com 90% de permanência (RE90). A adoção 

desta vazão de referência é justificada pela sua aplicação no órgão estadual de 

gestão de recursos hídricos para concessão de outorga de uso da água. Na 

figura 17 apresentam-se os resultados de RE90. 
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Figura 17: Rendimento específico com 90% de permanência (RE90) para as sub-bacias 
em estudo 

 

O valor médio de RE90 foi de 15,3 L s-1km-2 e 1,96 L s-1km-2 nas sub-bacias 

do Tocantins e Araguaia, respectivamente. Cabe ressaltar os valores extremos, 

que foram de 26,2 L s-1km-2 (STP) e 0,43 L s-1km-2 (SAF). Desta maneira, 

visualiza-se, do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos, alta necessidade 

de regularização do escoamento nas sub-bacias do rio Araguaia no Estado do 

Tocantins, visando o aproveitamento dos recursos hídricos durante a estiagem, 

em suas extensas áreas irrigáveis. Esta constatação pode ser reforçada pelo 

índice de regularização I90, que mostra a fração da vazão média que corresponde 

à vazão de referência Q90 (Figura 18). 
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Figura 18: Índice de regularização do escoamento (I90) para as sub-bacias em estudo 
 

4.3 Análise de hidrogramas 

As vazões mínimas mostram o comportamento da bacia hidrográfica ao 

final do período de vazante, refletindo as condições da recarga do aqüífero 

regidas sobremaneira pela precipitação, condições de superfície e pelas 

características hidráulicas do aqüífero. Visando o estudo da contribuição do 

aquífero no escoamento, procedeu-se à quantificação dos componentes do 

escoamento pela aplicação do método de Barnes.  

Na figura 19 estão apresentados os valores do coeficiente de recessão 

(α). Para as sub-bacias do rio Tocantins foram obtidos valores reduzidos. Isto 

indica uma baixa inclinação do trecho de recessão do hidrograma e, 

conseqüentemente, maior capacidade de regularização natural, conforme 

também indicado pelo indicador I90. Por outro lado, para as sub-bacias do rio 

Araguaia foram obtidos valores de α próximos da unidade, indicando uma baixa 

capacidade de regularização natural do escoamento.  
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Figura 19: Coeficiente de recessão do escoamento (α) para as sub-bacias em estudo 
 

Na figura 20 estão apresentados os resultados da decomposição dos 

hidrogramas. O ponto de inflexão do escoamento de base, que caracteriza o 

início do trecho de descarga do aquífero, ao fim do período chuvoso, foi 

considerado no mês de abril. O escoamento de base médio anual foi de 884,5 

mm (STP), 522,1 mm (STMAN), 358,3 mm (STMAP), 194,7 mm (SAF), 260,4 

mm (SAP) e 375,9 mm (SAJ). O coeficiente de escoamento subterrâneo (CB), 

que expressa a fração do escoamento total constituído pelo escoamento de base 

está apresentado na Figura 21. 
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Figura 20: Precipitação média mensal (P), escoamento total (Qt) e escoamento subterrâneo (Qb) para as sub-bacias do rio Tocantins (STP (a), 
STMAN (b) e STMAP (c)) e do rio Araguaia (SAF (d), SAP (e) e SAJ (f)). 
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Figura 21: Coeficiente de escoamento subterrâneo (CB) para as sub-bacias em estudo. 

 

O CB apresenta maiores valores nas sub-bacias do rio Tocantins. O maior valor 

observado nos sistemas hidrográficos do rio Tocantins foi 0,79 na sub-bacia STP. 

Como reflexo do grande vulto do escoamento subterrâneo, a lâmina média de recarga 

do aquífero para o ano hidrológico, que é um indicativo das características de 

armazenamento do aquífero, é maior nas sub-bacias do rio Tocantins, conforme 

apresenta a Tabela 9.  

Desta maneira as sub-bacias do rio Tocantins apresentam melhor capacidade 

regulatória do escoamento, quando comparadas com as sub-bacias do rio Araguaia, 

no Estado do Tocantins. Tais diferenças no comportamento do escoamento de base 

podem ser explicadas, dentre outras, pelas suas características hidrogeológicas.  

As sub-bacias do rio Tocantins estão inseridas em bacias sedimentares. De 

acordo com CPRM (2014) estas bacias apresentam grande espessura de sedimentos 

e alta porosidade/permeabilidade, conferindo-lhes alta favorabilidade para o 

armazenamento e transmissão de água subterrânea. As sub-bacias STP e STMAN 

apresentam parte de seu território inserido na bacia sedimentar do Urucuia, em sua 

porção leste, nas proximidades do Estado da Bahia, na região conhecida como 

Chapadão do Urucuia. De acordo com CPRM (2014), no Grupo Urucuia predominam 

arenitos, com potencial hidrogeológico variando de alto a muito alto, com águas de 

excelente qualidade química. Bomfim e Gomes (2004) sustentam que o Chapadão do 
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Urucuia, com predominância no oeste baiano, propicia regime de escoamento perene 

aos afluentes pela margem esquerda do rio São Francisco, nessa porção territorial. A 

terceira sub-bacia do rio Tocantins avaliada, STMAP, encontra-se inserida na bacia 

sedimentar do Parnaíba. Segundo CPRM (2014), ocorrem arenitos de granulometria 

variável, siltitos, conglomerados sustentados pela matriz, siltitos e folhelhos 

subordinado, e níveis de calcário, de forma esparsa, com favorabilidade 

hidrogeológica podendo variar de média a muito alta, e águas de boa qualidade. 

Por outro lado, nas sub-bacias do rio Araguaia prevalece favorabilidade 

hidrogeológica baixa. Nas sub-bacias SAF e SAP prevalece o domínio de 

Metassedimentos/Metavulcanicas. De acordo com CPRM (2014) as rochas deste 

domínio não apresentam porosidade primária, e desta maneira o armazenamento de 

água subterrânea depende da existência de porosidade secundária, caracterizada por 

fraturas e fendas, conferindo a este domínio a característica de aquífero fissural, com 

reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Na sub-bacia SAJ, o 

domínio predominante são as bacias sedimentares indiferenciadas, caracterizado por 

apresentar alta diversidade litológica (CPRM, 2014). 

Outra importante associação pode ser feita entre a cobertura vegetal e uso do 

solo com a disponibilidade hídrica. Nas sub-bacias do rio Tocantins prevalecem áreas 

preservadas, representadas pelas classes de vegetação nativa, totalizando 70,99% 

(STP), 92,76% (STMAN) e 90,4% (STMAP), enquanto que nas sub-bacias do 

Araguaia os percentuais são de 55,65% (SAF), 58,82% (SAP) e 37,63% (SAJ). Tal 

diferenciação é resultado da exploração agropecuária intensa nas sub-bacias do 

Araguaia, visto que esta atividade ocupa 44,2% (SAF), 41,14% (SAP) e 62,31% (SAJ), 

enquanto que para as sub-bacias do Tocantins os percentuais são de 29% (STP), 

7,1% (STMAN) e 9,59% (STMAP). De maneira geral a pecuária é desenvolvida de 

forma extensiva no Estado do Tocantins, sem a adoção de práticas de conservação 

do solo, ou mesmo rotação de pastagem. Como consequência disto muitas áreas sob 

pecuária encontram-se compactadas e em processo de degradação dos solos, 

afetando negativamente a infiltração de água, reduzindo o tempo de permanência da 

água na bacia hidrográfica quando comparadas a áreas preservadas, e também, com 

implicações diretas nos processos erosivos decorrentes da erosão hídrica. 

Outro aspecto que não pode ser dissociado da busca do entendimento das 

distinções da disponibilidade hídrica entre os sistemas hidrográficos dos rios 

Tocantins e Araguaia no Estado do Tocantins são as classes de solo, visto a 
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importância destes para a hidrologia das bacias. Nas sub-bacias de menor 

disponibilidade hídrica (SAF e SAP) predominam os Plintossolos. De acordo com 

Embrapa (2006) estes solos apresentam horizonte plíntico, litoplíntico ou 

concrecionário, decorrente da segregação localizada de ferro, tido como agente de 

cimentação. São normalmente, imperfeitamente ou mal drenados (ZARONI e 

SANTOS, 2014a). Já na sub-bacia SAJ, localizada ao norte do Estado do Tocantins, 

e que apresenta maior disponibilidade hídrica que as sub-bacias SAF e SAP, 

prevalecem os Argissolos (53,7%) e Latossolos (29,3%). De acordo com Embrapa 

(2006), nos Argissolos ocorre a mobilização e perda de argila da parte superficial, 

resultando na presença de horizonte diagnóstico B textural. Segundo Zaroni e Santos 

(2014b) estes solos são suscetíveis aos processos erosivos devido à relação textural 

anteriormente citada. Já os Latossolos apresentam boa permeabilidade por serem 

solos bem estruturados e muito porosos (SANTOS e ZARONI, 2014a), consistindo em 

importantes áreas de recarga de aquíferos (Alvarenga et al, 2012). Nas sub-bacias de 

maior disponibilidade hídrica (STP e STMAN) ocorrem principalmente Latossolos 

(14,6% e 11,4%, respectivamente), Neossolos (36% e 63.9%, respectivamente) e 

Cambissolos (41% e 6,7%, respectivamente). De acordo com Santos e Zaroni (2014b) 

(2014) os Neossolos são constituídos por material mineral ou por material orgânico 

pouco espesso, sem a presença de horizonte diagnóstico, enquanto que, de acordo 

com Jarbas et al. (2014) os Cambissolos são constituídos por material mineral, com 

horizonte B incipiente. A associação destes solos com a cobertura vegetal preservada 

prevalecente nestas sub-bacias resulta em um ambiente hidrologicamente favorável 

a recarga do aqüífero. Isto pode ser melhor descrito, de acordo com Mello e Curi 

(2012) como resultado da intensa atividade biológica no solo sob vegetação natural, 

que culmina no desenvolvimento de caminhos de fluxo preferencial para a água, que 

favorece o processo de infiltração e posterior recarga. 

Na Tabela 9 apresentam-se os resultados associados à quantificação da lâmina 

média de recarga durante o ano hidrológico (LAH). Observa-se que os resultados desta 

metodologia são condizentes com os indicadores hidrológicos quantificados 

anteriormente, com maiores recargas nas sub-bacias do rio Tocantins, sobretudo na 

STP, na qual a lâmina quantificada foi de 834,8 mm. Comparando os resultados deste 

indicador com a lâmina de escoamento subterrâneo (LB), que está associada ao 

mesmo processo hora abordado, observa-se que LAH apresenta valores mais 

restritivos. 
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 STP STMAN STMAP SAF SAP SAJ 

Ad (km²) 1040 1780 2800 1420 1660 1150 

α (mês-1) 0,016 0,077 0,293 1,031 0,790 0,790 

Q0 (m³s-1) 30,2 34,7 56,9 42,1 48,1 48,1 

L0 (mm) 4830,5 665,6 182,3 75,6 96,3 139,0 

Q12 (m³s-1) 25,0 13,8 1,7 0,0 0,0 0,0 

L12 (mm) 3995,7 263,9 5,4 0,0 0,0 0,0 

LAH (mm) 834,8 401,6 176,9 75,6 96,3 139,0 

Tabela 9: Área de drenagem (Ad), coeficiente de depleção do aquífero (α), vazão no início da 
recessão (Q0), lâmina armazenada no início da recessão (L0), vazão média mensal 
12 meses após o início da recessão (Q12), lâmina armazenada 12 meses após o 
início da recessão (L12) e lâmina média de recarga para um ano hidrológico (LAH). 

 

Visando analisar a fração da precipitação que representa o escoamento de 

base foi quantificada a taxa de restituição do aquífero com base na precipitação (TRAP) 

(Figura 22). Resultados da ordem de 0,18 a 0,50 foram obtidos para as sub-bacias do 

rio Tocantins, enquanto que, para as sub-bacias do rio Araguaia variaram entre 0,12 

e 0,18. Cabe ressaltar que o completo entendimento do elevado rendimento hídrico 

da sub-bacia STP, sobretudo o subterrâneo, demanda estudos mais detalhados, 

principalmente sobre a presença de estruturas de regularização de vazões nos cursos 

d’água, localização do divisor de águas geológico e a influência do Chapadão do 

Urucuia. 
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Figura 22: Taxa de restituição do aquífero com base na precipitação (TRAP) para as sub-bacias 

em estudo 

 

4.4 Vazão de referência sazonal para a gestão de recursos hídricos 

Na Tabela 10 apresentam-se os valores de Q90 obtidos para o primeiro trimestre 

(1T), segundo trimestre (2T), terceiro trimestre (3T), quarto trimestre (4T), primeiro 

semestre (1S), segundo semestre (2S) e série completa (ANUAL). 

 

Sub-bacia 1T 2T 3T 4T 1S 2S ANUAL 

STP 29,75 27,93 25,81 27,22 28,29 26,51 27,22 
STMAN 36,12 28,04 23,31 24,86 29,62 23,31 24,90 
STMAP 41,34 25,51 13,35 16,60 29,02 14,41 16,05 

SAF 14,38 3,58 0,26 0,36 4,88 0,29 0,61 

SAP 41,09 6,54 1,28 2,22 10,18 1,52 1,76 

SAJ 25,71 10,21 3,50 5,28 12,96 4,09 5,04 

Tabela 10: Vazão com 90% de permanência, em m³ s-1, para as sub-bacias estudadas para o 
primeiro trimestre (1T), segundo trimestre (2T), terceiro trimestre (3T), quarto 
trimestre (4T), primeiro semestre (1S), segundo semestre (2S) e série completa 
(ANUAL). 

 

Observa-se que o padrão sazonal acompanha o comportamento anteriormente 

verificado, de maior rendimento hídrico nos sistemas hidrográficos do rio Tocantins, 

sobretudo ao sul do estado, na área de ocorrência do aquífero Urucuia. Outro aspecto 

relevante decorrente da análise dos valores trimestrais é a alta variabilidade do RE90 

nos sistemas hidrográficos do rio Araguaia, indicando maior participação dos 

componentes superficial direto e sub-superficial do escoamento, que são produzidos 

por ação direta da chuva. Assim, no primeiro trimestre (1T) é observado um 
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substancial incremento de seus valores, justificado basicamente pelo regime pluvial 

intenso no período e pela precipitação antecedente, especialmente do mês de 

dezembro. A precipitação antecedente corrobora para elevar o armazenamento de 

água no solo, e assim, favorece os processo de produção do escoamento. Desta 

maneira, a consideração de vazões de referência variáveis ao longo do ano, conforme 

preconizado pela Agência Nacional de Águas, é especialmente importante nas sub-

bacias do rio Araguaia, de baixa capacidade regulatória, e nas quais o valor de Q90 do 

terceiro trimestre é 55 (SAF), 32 (SAP) e 7 (SAJ) vezes menor que o observado no 

primeiro trimestre. 

Na Figura 23 são apresentados os valores de área potencialmente irrigável 

para o primeiro trimestre (1T), segundo trimestre (2T), terceiro trimestre (3T), quarto 

trimestre (4T), primeiro semestre (1S), segundo semestre (2S) e série completa 

(ANUAL). O comportamento desta variável representa um reflexo direto da variação 

dos valores de Q90, uma vez que a lâmina de irrigação é mantida constante na 

presente abordagem e igual a 4mm dia-1.  

Analisando-se os valores anuais, observa-se que na sub-bacia STP, 

considerando-se o critério de captação a fio d'água empregado pela NATURATINS e 

uma lâmina de irrigação de 4 mm dia-1, é possível irrigar 440,9 km², o que representa 

42,4% da área da bacia hidrográfica. Para as demais sub-bacias do rio Tocantins o 

percentual é de 22,7% (STMAN) e 9,3% (STMAP). O panorama para as sub-bacias 

do rio Araguaia é bastante distinto. A área irrigável calculada foi de 9,9 km² (0,7%) 

para a SAF, 28,5 km² (1,7%) para a SAP e 81,6 km² (7,1%) para a SAJ. Tendo-se em 

vista que as extensas várzeas dos sistemas hidrográficos do rio Araguaia no Estado 

do Tocantins apresentam elevado potencial para irrigação, estes resultados indicam 

que ações para a regularização de vazões são prioritárias, visando o armazenamento 

de água, e assim, a irrigação de maiores áreas, como acontece no Projeto de Irrigação 

Rio Formoso. 

Além da construção de barragens para o armazenamento de água, a 

regularização do escoamento pode ser favorecida por meio de práticas de manejo de 

bacias hidrográficas, centradas no favorecimento da infiltração de água no solo. O 

subsídio governamental a tais práticas pode ser adotado como estratégia de gestão 

nesta situação. Dentre as principais medidas factíveis, pode-se destacar a construção 

de bacias de infiltração ao longo de estradas e de cursos d'água efêmeros, plantio 
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direto, terraceamento, proteção de áreas de recarga e de preservação permanente ao 

longo de cursos d'água, encostas e topos de morro. 

 

 

Figura 23. Área potencialmente irrigável, em km², considerando-se o cálculo de Q90 para o 
primeiro trimestre (1T), segundo trimestre (2T), terceiro trimestre (3T), quarto 
trimestre (4T), primeiro semestre (1S), segundo semestre (2S) e série completa 
(ANUAL). 
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5 CONCLUSÕES 

Os valores de REQmlt e RE90 permitem constatar expressiva diferença entre os 

regime de escoamento de sub-bacias dos rios Tocantins e Araguaia. 

A decomposição do escoamento pelo método de Barnes mostrou consistente 

capacidade de regularização natural das sub-bacias do rio Tocantins. 

A precipitação anual nas sub-bacias é heterogênea e não é suficiente para 

explicar as diferenças de disponibilidade hídrica entre as sub-bacias do Tocantins e 

Araguaia. 

Foi possível associar as diferenças de disponibilidade hídrica com as 

características hidrogeológicas, solos, relevo e vegetação. Contudo, cabe ressaltar 

que o completo entendimento do elevado rendimento hídrico da sub-bacia STP, 

sobretudo o subterrâneo, demanda estudos mais detalhados, principalmente sobre a 

presença de estruturas de regularização de vazões nos cursos d’água, localização do 

divisor de águas geológico e a influência do Chapadão do Urucuia. 

A análise da sazonalidade do escoamento mostrou que a adoção de vazões de 

referência sazonais possibilita a otimização do aproveitamento dos recursos hídricos. 

Tendo-se em vista que as extensas várzeas dos sistemas hidrográficos do rio 

Araguaia no Estado do Tocantins apresentam elevado potencial para irrigação ações 

de regularização/armazenamento de água são substanciais para o seu 

aproveitamento. Neste sentido indicam-se como opções o investimento em 

barramentos para regularização do escoamento, além de medidas de manejo de 

bacias hidrográficas/práticas de conservação do solo, tais como: construção de bacias 

de infiltração ao longo de estradas e de cursos d'água efêmeros, plantio direto, 

terraceamento, proteção de áreas de recarga e de preservação permanente ao longo 

de cursos d'água, encostas e topos de morro. 
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