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Introdução: O uso do solo e a qualidade da água estão diretamente relacionados, ou
seja, uma questão de causa e efeito. Com base neste fato é preciso avaliar o uso e
ocupação do solo e suas consequências na qualidade da água superficial na bacia
analisada, por se tratar de uma relação dependente para a conservação da
biodiversidade.  Objetivo: Analisar os efeitos do uso e ocupação do solo e
relacioná-los com a qualidade da água da bacia do Rio Doce, nas porções alta e média
da bacia, utilizando técnicas de geoprocessamento.  Metodologia: A metodologia
empregada consistiu em fazer um levantamento bibliográfico, objetivando em avaliar
as causas e consequências da alteração do uso e ocupação do solo sobre as águas
superficiais. Posteriormente, realizou-se uma pesquisa cartográfica para a elaboração
de um banco de dados em ambiente SIG – Sistema de Informações Geográficas,
composta de dados referentes a parâmetros de qualidade da água e imagens de satélite.
Por último, realizou-se o processamento dos resultados no software Arcgis 10.3,
produzindo então uma classificação, com o intuito de correlaciona-lo com os
parâmetros analisados, gerando uma análise das consequências do uso do solo nas
águas superficiais. Resultados: Após análise dos parâmetros selecionados de qualidade
de água, as concentrações de turbidez, fósforo total e coliformes totais foram mais
expressivas, além de encontrar-se fora do padrão conforme a portaria do CONAMA
357/2005. Trata-se de alterações causadas muitas vezes por introdução de
macronutrientes no corpo d’água, por meio de esgoto doméstico, defensores agrícolas
e escoamento superficial. Desta forma, é possível notar que são diretamente
influenciados pelo uso antrópico na bacia, incluindo espações urbanas e usos que
causam desmatamento, como agropecuária e silvicultura. Pelo qual contribui com a
degradação da qualidade da água, comprometendo assim diversos usos que dependem
da boa qualidade da água, como o abastecimento urbano por exemplo. Por assim dizer
a avaliação da qualidade ambiental da bacia do rio Doce no ano de 2015 encontra-se
em alto potencial de degradação, demonstrado em mapa de uso do solo e refletido em
parâmetros de qualidade da água. Conclusão: Cabe ressaltar que o uso do
geoprocessamento como ferramenta de análise da degradação dos recurso hídricos  da
bacia do Rio Doce demonstrou-se eficiente, logo espera-se que este trabalho se torne
mais uma referência no gerenciamento, preservação e conservação dos recursos
hídricos pelas entidades públicas.
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