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RESUMO 

 

A água é um dos recursos mais importantes para a sobrevivência e manutenção de toda vida 

na terra. Com o aumento da população humana, uma maior demanda de consumo vem ocor-

rendo nas últimas décadas e, como consequência, os recursos naturais, em especial o ecossis-

tema aquático, são exaustivamente explorados para suprir as diversas atividades de produção, 

como por exemplo, a indústria, a agricultura e as atividades domésticas. Em função dos diver-

sos usos e da possibilidade de poluição do ambiente aquático, são criados vários métodos para 

um maior controle da qualidade da água e proteção da comunidade aquática e dos seres hu-

manos. Objetivou-se com a pesquisa diagnosticar e avaliar a qualidade das águas do Córrego 

Matriz, localizado no município de Cachoeira Alta-GO. Os procedimentos metodológicos uti-

lizados seguiram propostas da Resolução CONAMA nº 357, de 2005, para o enquadramento 

do corpo hídrico e o índice de qualidade da água - IQA/CETESB. Foram avaliados 9 parâme-

tros: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxi-

gênio (DBO), fósforo total (Pt), nitrogênio total (Nt), coliformes termotolerantes (CT), turbi-

dez (Turb), resíduos totais (RT) e temperatura (T). De acordo com os dados avaliados, con-

clui-se que as águas do Córrego Matriz podem ser enquadradas como de classe 3 da Resolu-

ção vigente, devido ao parâmetro de Pt e DBO, portanto, as águas podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. Já pelo 

IQA-CETESB, o Córrego Matriz conta com uma água de boa qualidade, sendo viável para o 

consumo humano, após tratamento convencional. 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia hidrográfica, recursos hídricos, uso da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Water is one of the most important resources for the survival and maintenance of all life on 

earth. With increasing human population, increased consumer demand has been occurred in 

recent decades and as a result, natural resources, in particular the aquatic ecosystem, are thor-

oughly explored to attend the various production activities such as industry, agriculture and 

for use in domestic activities. Depending on the various uses and the possibility of pollution 

of the aquatic environment, are created several methods for greater control of water quality 

and protection of the aquatic community and the humans. Thus, the research has the general 

objective to evaluate the quality of water at Matriz Creek in Cachoeira Alta/GO. To reach the 

proposed objective, follows as the methodological procedure the use of Resolution CONA-

MA. 357 2005 for the framework of the water body and the method of analysis of the water 

quality index - IQA / CETESB. Therefore, we evaluated nine parameters: hydrogen potential 

(pH), dissolved oxygen (OD), biochemical oxygen demand (DBO), total phosphorus (Pt), to-

tal nitrogen (Nt), thermotolerant coliform (CT), turbidity, the total of residual (RT) and tem-

perature (T). According to the data evaluated, it is concluded that the waters of Matriz Creek 

was evaluated according to the limits of class 1 and class 2 of the current resolution. Remem-

bering that parameter like phosphorus reached the limit of class 3 in some campaigns. Already 

for the IQA-CETESB, the Matriz Creek has a good quality water, reaching an estimated aver-

age in campaigns of 70.25 being viable for human consumption after conventional treatment 

for public supply. 

KEYWORDS: watershed, water resouces, framewok. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos mais importantes para a sobrevivência e manutenção de 

toda vida na terra. Com o aumento da população humana, uma maior demanda de consumo 

vem ocorrendo nas últimas décadas e, como consequência, os recursos naturais, em especi-

al o ecossistema aquático, são exaustivamente explorados para suprir as diversas atividades 

de produção, como por exemplo, a indústria, a agricultura e o uso em atividades domésti-

cas. 

 O aumento da demanda por alimentos e a crescente industrialização vêm causando 

problemas de ordem ambiental no ecossistema aquático devido ao uso incorreto da água 

nestas atividades de produção. Por falta de fiscalização das agências governamentais e pela 

ausência de sistemas de tratamento adequado pelas empresas, o ecossistema aquático acaba 

servindo como reservatório temporário ou final de milhares de toneladas de resíduos polu-

entes, provenientes das indústrias, desde gases tóxicos na atmosfera, metais pesados, bem 

como poluentes oriundos de atividades agrícolas. Nesse contexto, a poluição da água, de 

maneira direta ou indireta, poderá produzir efeitos irreversíveis aos seres humanos e aos 

demais seres vivos que vivem no ambiente aquático, como por exemplo a fauna e a flora.  

A exploração dos recursos da natureza, notadamente os recursos hídricos e suas zo-

nas de recarga localizadas nas pequenas bacias de cabeceiras ou microbacias hidrográficas, 

vem tornando-se cada vez mais preocupante, porque tem avançado sobre áreas reconheci-

damente protetoras (as áreas de preservação permanente - APPs) dos recursos naturais, 

comprometendo sua função ambiental. Essa exploração dos recursos hídricos é indispensá-

vel às atividades humanas, especificamente no que diz respeito à produção de alimentos 

(agricultura e pecuária), aos processos industriais e ao abastecimento público. Vale salien-

tar que 69% da água consumida no país são destinadas à irrigação, e que os constantes va-

zamentos nas redes distribuidoras de água e mau uso por parte da população (GUIMA-

RÃES e NOUR, 2001; CARDOSO e AQUINO, 2013). 

Apesar de o cenário brasileiro constituir-se como um dos lugares com a maior con-

centração hídrica existente no mundo, a urbanização desigual em determinadas regiões po-

de alterar a qualidade dos recursos hídricos e, nesse caso, mudar a concepção da água co-

mo recurso inesgotável (TUCCI, HESPANHOL e CORDEIRO, 2001). 
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Com o intuito de propor medidas no país, instituiu-se a Lei Federal nº 9.433/97, que 

estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o Sistema Nacional de Ge-

renciamento de Recursos Hídricos, que se desenvolveu de modo institucionalizado, atribu-

indo à água valores quantitativo e qualitativo. Em relação aos programas e metas de gestão 

em termos de amplitude nacional, as instituições gestoras obedecem à legislação aprovada 

na Lei de 1997 e da Agência Nacional das Águas – ANA, promulgada em 2000, que conta 

ainda com a elaboração de Planos Diretores em conformidade com os conflitos detectados 

(GRABHER, BROCHI e LAHÓZ, 2003). 

Para um maior e melhor controle da qualidade da água e proteção da comunidade 

aquática e dos seres humanos, em 2004 foi publicada a Portaria nº 518 e em 25 de Março 

de 2005 o CONAMA criou a Resolução nº 357. 

Devido à complexidade de se analisar todos os parâmetros sobre a qualidade das 

águas, a comunidade científica, em especial a National Sanitation Foundation (NSF), criou 

um modelo com vários parâmetros físicos, químicos e biológicos para avaliar o índice de 

qualidade da água conhecido, como IQA-NSF. No Brasil, o IQA-NSF foi adaptado pelo 

Centro Tecnológico de Saneamento Básico do estado de São Paulo (CETESB) para ambi-

entes tropicais. De acordo com esse novo modelo, foram estabelecidos os seguintes parâ-

metros: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), fósforo total (Pt), nitrogênio total (Nt), coliformes termotolerantes (CT), 

turbidez (Turb), resíduos totais (RT) e temperatura (T). 

 No Estado de Goiás, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) é o órgão 

responsável pela classificação normativa, consultiva e deliberativa, promovendo articula-

ção do planejamento da área de recursos hídricos com o planejamento estadual e dos seto-

res usuários. Cabe ao conselho também estabelecer diretrizes complementares para a im-

plementação e analisar propostas de alteração da legislação pertinente aos recursos hídricos 

e à Política Estadual de Recursos Hídricos (GOIÁS, 2015). 

 Nessa perspectiva, o Estado de Goiás tem participação ativa, trata-se de um geren-

ciamento participativo e integrado dos recursos hídricos. Os Comitês de Bacia estaduais 

englobam: Bacia do Baixo Paranaíba, Bacia Corumbá, Veríssimo, São Marcos, Bacia Meia 

Ponte, Bacia Rio dos Bois e Bacia Rio Vermelho (GOIÁS, 2015). Entretanto, o cenário de 

tendências do estado de Goiás envolvendo ambiente, dinâmica demográfica, saúde, eco-

nomia e investimentos apontam para a necessidade de um direcionamento voltado a ações 

que consolidem o desenvolvimento sustentável na região. 
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A região centro-oeste do estado de Goiás, em especial os municípios de Caçu e Ca-

choeira Alta tiveram sua economia baseada em atividades agrícolas e pecuárias e, nas últi-

mas décadas, a produção de cana-de-açúcar e a implantação de empreendimentos hidráuli-

cos como Usinas Hidrelétricas (UHE) ou pequenas usinas hidrelétricas (PCH) nos rios vêm 

alterando o uso da terra na região. Embora essas atividades permitam um avanço socioeco-

nômico da região, existe uma grande chance da qualidade da água dos rios ser deteriorada 

e inviabilizar o seu uso. 

Dentre os diversos córregos da região, o córrego da Matriz, cuja bacia possui uma 

área de 69,42 km² (ROCHA, 2012; BRAGA, 2012; CORDEIRO, 2013; NASCIMENTO, 

2014) é considerado o principal afluente da UHE Barra dos Coqueiros, que transporta se-

dimentos e nutrientes para o reservatório. 

Nesse sentido, o objetivo geral da presente pesquisa foi diagnosticar e avaliar a qua-

lidade do corpo hídrico do córrego Matriz em quatro períodos distintos, realizar o enqua-

dramento do corpo hídrico e classificar qualitativamente as águas. 

Para uma melhor compreensão da presente pesquisa, a dissertação foi estruturada 

em 9 seções, a saber: 

SEÇÃO 1: Na primeira parte apresenta-se a introdução, justificativa e objetivo do 

trabalho. 

SEÇÃO 2: Referencial teórico/discussão crítica sobre os seguintes temas – Bacia 

Hidrográfica, Enquadramento do Corpo d’água (Resolução CONAMA nº 357/2005) e Ín-

dice de Qualidade de Água (IQA), trazendo o arcabouço conceitual para compreensão des-

ta pesquisa. 

SEÇÃO 3: Material e métodos – Nesta seção, apresenta-se os materiais e métodos 

que permitiram a produção de todo o trabalho. 

SEÇÃO 4: Descrição física da área de estudo – trata-se dos fatores físicos da bacia: 

clima, geologia, pedologia, vegetação e geomorfologia da região em estudo. Além disso, 

apresenta-se uma avaliação entre os diferentes elementos. 

SEÇÃO 5: Análise do uso da terra – Neste tópico, busca-se compreender as altera-

ções da paisagem em função das atividades na região e os impactos temporais no período 

de 2000, 2005, 2010 e 2015 por meio de sistemas de informações geográficas (SIGS). 

SEÇÃO 6: Enquadramento do Corpo d’água – Este tópico apresenta o enquadra-

mento das águas de acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA, caracterizando o 

curso d'água como de classe 1, 2, 3 ou 4.  
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SEÇÃO 7: Índice de Qualidade da Água - Este tópico trata-se da qualidade da água 

de acordo com os índices aplicados pela CETESB, classificando as águas qualitativamente 

entre as classes de boa a péssima qualidade. 

SEÇÃO 8: Análise Estatística dos dados – Este tópico traz, o grau de correlação e a 

significância entre os parâmetros. 

SEÇÃO 9: Considerações finais - Esta seção apresenta a síntese dos elementos 

constantes no texto do trabalho, unindo ideias e fechando as questões apresentadas na in-

trodução do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

Apesar dos contrastes hídricos que o Brasil apresenta entre as regiões, algo que tem 

preocupado os gestores é a qualidade das águas. Para assegurar a proteção de rios, lagos, aflu-

entes e riachos no Brasil, foi criado o Código de Águas (Decreto Federal nº 24.643/1934), que 

era voltado, basicamente, para a demanda industrial da época. Logo após esse decreto, no 

mesmo ano criou-se o primeiro Código Florestal brasileiro (Decreto Federal nº 23.793/1934), 

o que instituiu regras visando à proteção das matas que margeiam os lagos e os recursos 

d’água. Em 1965, o Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965) foi alterado, definindo as 

áreas de preservação permanentes que seriam proporcionas à largura dos rios. Em 2012, foi 

editada a Lei Federal nº 12.651/2012, que propôs reduzir em boa parte essas áreas de prote-

ção, fato que se estende até os dias atuais em 2016. 

Ao longo de todos esses anos, foram propostas várias medidas para compensar a de-

manda hídrica e a qualidade da água. Por outro lado, pouco é cumprido pela sociedade e pelos 

gestores públicos. Em 1997, foi sancionada a Lei Federal nº 9.433, que instituiu a Política Na-

cional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Recursos, propondo um 

sistema inovador de gestão, descentralizado e baseado no planejamento e na participação da 

sociedade e dos usuários, como destacam Rio e Peixoto (2001). 

Esses planos são medidas de longo prazo, organizados pelos comitês de bacias ou pe-

los conselhos de recursos hídricos, para bacias hidrográficas, Estados e País. Como importan-

te instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, foi elaborado o enquadramento dos 

recursos hídricos em diferentes classes, como doces, salinas e salobras. Por sua vez, a Resolu-

ção CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 357/2005 estabeleceu padrões de 

uso para 13 diferentes classes (recreação, abastecimento, navegação, agricultura, irrigação, 

pesca, harmonia paisagística, dessedentação de animais, entre outras). 

Além da utilização da Resolução CONAMA nº 357/2005 como padrão de avaliação da 

qualidade da água, também é utilizado o Índice de Qualidade da Água (IQA), que foi propos-

to, em 1970, pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, baseado em uma 

consulta de opinião a 142 especialistas em gestão da qualidade da água. Esse índice foi adap-

tado para diferentes países, como no Brasil, o qual vem sofrendo adaptações nas mais diferen-

tes regiões.  
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2.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

  

 Segundo a Lei nº 8171/91, as bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas 

de planejamento do uso, de conservação de recuperação dos recursos naturais (BRASIL, 

1991). Para Tucci (1993), a bacia hidrográfica é uma captação natural da água da precipitação 

que faz convergir os elementos para uma única área de saída, exutório, ou seja, a seção de um 

rio a define. 

 Na concepção de Guerra e Teixeira Guerra (2009), a bacia hidrográfica apresenta uma 

definição clássica, sendo um conjunto de terras drenado por um rio principal e seus afluentes. 

Assim, Rocha (2014) completa que a bacia hidrográfica é uma unidade sistêmica que consti-

tui, além dos cursos d’água, divisores topográficos, tipos de rede de drenagem, mas, indepen-

dente dessas definições, terá sempre a mesma aparência e gênese. 

 A bacia hidrográfica pode sofrer mudanças ou alterações no comportamento hidroló-

gico em função de aspectos físicos, como geomorfológicos, pedológicos, geológicos, climáti-

cos e vegetação, não deixando de considerar as ações antrópicas. Devido à complexidade em 

analisar os sistemas lóticos, tais características são fundamentais para o ciclo hidrológico da 

bacia, influenciando na produção de sólidos em suspensão, na infiltração, na evaporação, na 

quantidade de água produzida, no escoamento superficial, entre outros (BRAGA, 2012). Con-

sequentemente, essas alterações podem vir a refletir na qualidade das águas, tornando neces-

sário, nesse sentido, o uso de indicadores de qualidade de água (parâmetros físico-químicos e 

biológicos), de maneira a correlacionar as alterações ocorridas na microbacia. 

 Para Toledo e Nicolella (2002), cada sistema lótico possui características próprias, o 

que torna difícil estabelecer uma única variável como um indicador padrão para qualquer sis-

tema hídrico. Com isso, busca-se em trabalhos de campo a obtenção de índices de qualidade 

de água que reflitam resumida e objetivamente as alterações, com ênfase para as intervenções 

humanas, como o uso agrícola, urbano e industrial (COUILLARD e LEFEBVRE, 1985). É 

importante lembrar que os índices e indicadores ambientais surgiram como resultado da cres-

cente preocupação social com os aspectos ambientais do desenvolvimento, processo que re-

quer um número elevado de informações em graus de complexidade cada vez maiores (DA-

NELON, 2015). 
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2.3 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/2005 

  

 A Resolução CONAMA surgiu com a Lei nº 6.938, de 1981, que tinha como objetivo 

controlar o lançamento, no meio ambiente, de poluentes, proibindo o lançamento em níveis 

nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida. Hoje, dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, 

bem como estabelecer as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Essa norma considera a qualidade da água em 13 classes, sendo 4 de águas salobras, 4 

de águas salinas e 5 de águas doces, juntamente às classes especiais. As águas doces estão or-

ganizadas em cinco classes: classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 (Quadro 1).   

Quadro 1 - Classificação de qualidade da água segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/2005 

CLASSE 

ESPECIAL 

Ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção. 

À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

CLASSE 1 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado. 

À proteção das comunidades aquáticas. 

À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mer-

gulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000. 

À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se de-

senvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de pelí-

cula. 

À proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

CLASSE 2 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional. 

À proteção das comunidades aquáticas. 

À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mer-

gulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000. 

À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. 

À aquicultura e à atividade de pesca. 

CLASSE 3 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado. 

À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 

À pesca amadora. 

À recreação de contato secundário. 

À dessedentação de animais. 

CLASSE 4 
À navegação. 

À harmonia paisagística. 
Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 Com o estabelecimento de normas da Resolução CONAMA nº 357/2005, a classifica-

ção dos corpos d’água torna-se grande aliada no manejo, seja por atividades econômicas ou 
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por comunidades locais. É importante ressaltar que, além da Resolução citada, a Legislação 

do Brasil está em constante mudança, a fim de procurar um indicador que defina melhor o ín-

dice de qualidade da água. 

 

2.4 ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA (IQA) 

 

 Em função do uso e deterioração do ambiente aquático, um estudo foi realizado pela 

“National Sanitation Foundation” –NSF, dos Estados Unidos, o qual reunia várias técnicas 

para o desenvolvimento do IQA. De acordo com esse estudo, a referida Fundação apontou 9 

parâmetros considerados mais representativos para a caracterização da qualidade das águas: 

potencial hidrogeniônico, nitrato, fosfato total, turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido, 

sólidos totais, coliformes totais e demanda bioquímica de oxigênio.  

No Brasil, a CETESB adaptou e desenvolveu o IQA-CETESB, composto por 9 parâ-

metros. A CETESB trocou nitrato pelo nitrogênio total e fosfato total pelo fósforo total, tendo 

como objetivo avaliar a qualidade das águas (Quadro 2). Segundo a CETESB, esses índices 

vêm sendo aplicados em relação à qualidade das águas para abastecimento público, conside-

rando aspectos relativos ao tratamento dessas águas (CETESB, 2015). 

Quadro 2 - Parâmetros e pesos finais para determinação do IQA 

Parâmetro Unidade de Medida Peso 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,17 

Coliforme Termotolerantes pH 0,15 

PH mg/L 0,12 

DBO mg/L 0,10 

Nitrogênio Total mg/L 0,10 

Fósforo Total ºC 0,10 

Temperatura UNT 0,10 

Turbidez mg/L 0,08 

Sólidos Totais NMP (100mL)-1 0,08 
Fonte: CETESB (2015). 

Embora o IQA auxilie na interpretação dos resultados das análises, ele possui vanta-

gens e desvantagens na sua aplicação. A vantagem reside no fato de sumarizar a interpretação 

de nove variáveis em um único número, facilitando a compreensão da situação para o público 

leigo. A desvantagem relaciona-se à perda na interpretação das variáveis individuais e da re-

lação destas com as demais, além de não analisar nenhum metal pesado presente na água. 

Soma-se a isso o fato de que este índice foi concebido visando avaliar o impacto dos esgotos 
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domésticos nas águas utilizadas para abastecimento público, não representando efeitos origi-

nários de outras fontes poluentes (ELMIRO, FREITAS e ROSA, 2005).  

 Uma vez definidos os parâmetros individualmente em função de seus pesos relativos, 

o IQA pode ser aplicado para classificar o corpo hídrico nas categorias ótimo, bom, regular, 

ruim e péssimo, considerando o grau de ponderação. 

 Esses parâmetros são compostos em três tipos de análises: características físicas, bio-

lógicas e químicas. As características físicas referem-se aos sólidos, como: cor, sabor, odor, 

turbidez e temperatura. As características biológicas tratam dos organismos presentes, sendo 

analisadas pela microbiologia, revelando a presença do reino animal ou vegetal. As caracterís-

ticas químicas referem-se às substâncias dissolvidas que podem causar alterações nos parâme-

tros pH (alcalinidade ou acidez), nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, matéria orgânica e 

inorgânica (NEVES et al., 2015). 

 

2.4.1 Parâmetros Físico-químicos e Biológicos 

 A avaliação da qualidade das águas naturais pode ser realizada por meio da análise de 

vários parâmetros fisico-químicos e biológicos. A seguir, são apresentadas as definições dos 

parâmetros de análise do IQA, segundo a CETESB, e seus valores máximos e mínimos, em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/2005.  

2.4.1.1 Parâmetros Químicos 

 

2.4.1.1.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

 Considerado uma das variáveis ambientais de maior importância na avaliação da qua-

lidade de água, Esteves (1998) diz que é uma das mais difíceis de interpretar, em razão de so-

frer interferência de fatores naturais e antropogênico. O pH indica a condição de acidez, alca-

linidade ou neutralidade da água, podendo ser resultado de fatores naturais e antrópicos. 

 Para Pereira (2004), os valores altos de pH (alcalino) de sistemas hídricos podem estar 

associados à proliferação de vegetais em geral, pois, com o aumento da fotossíntese, há con-

sumo de gás carbônico; já os valores baixos de pH (ácido) são causados, principalmente, pela 

presença de CO2, ácidos minerais e sais hidrolisados. 

Outros fatores importantes na alteração de parâmetro referem-se à dissolução de ro-

chas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese. Em outros 
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termos, o pH da água pode ser influenciado pela concentração de íons provocada através da 

dissociação do ácido carbônico que gera valores baixos de pH e das reações de íons carbona-

tos e bicarbonatos com molécula de água, que elevam os valores de pH para faixa alcalina 

(ROCHA, 2012).  

O pH teórico da água pura é 7, denominado como pH neutro (Tabela 1). Entretanto, o 

valor do pH de águas naturais normalmente difere do valor 7 devido à presença de outras 

substâncias, tais como o ácido carbônico e demais substâncias do sistema carbonato, as subs-

tâncias húmicas, compostos provenientes de despejos industriais, entre outros (ANA, 2005). 

 

Tabela 1 - Escala de pH. 

 Ácido Neutro Alcalino 

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Neutro 

 Limite aceito  

Fonte - ANA (2005). 

Org.: Produção da autora (2016). 

 

 O valor do pH das águas naturais, quando não contam com fatores excepcionais por 

exemplo, produtos resultados da intervenção humana, oscila entre 6,5 e 8,5. Valores na faixa 

de 6 e 9 são considerados compatíveis, a longo prazo, para a maioria dos organismos. Valores 

de pH acima ou abaixo destes limites são prejudiciais ou letais para a maioria dos organismos 

aquáticos, especialmente para os peixes (ANA, 2005). 

 A Resolução CONAMA nº 357/2005 define o padrão para consumo humano e de ani-

mais, estabelecendo a faixa mínima e máxima entre 6,0 e 9,0, pois, as alterações de pH levam 

à mudança do odor e do sabor da água, entre outros fatores. 

 

2.4.1.1.2 Fósforo Total (Pt) 

 

Tem grande valia os estudos de fósforo para os sistemas biológicos, pois, são funda-

mentais para o processo de metabolismo dos seres vivos, como: armazenamento de energia e 

estruturação da membrana celular (LIMA, 2004). Segundo informações da CETESB (2009), o 

fósforo é um nutriente e pode apresentar nas águas sob três formas diferentes:  
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a) Os fosfatos orgânicos são a forma em que o fósforo compõe moléculas 

orgânicas, como a de um detergente, por exemplo; 

b) Os ortofosfatos são representados pelos radicais, que se combinam com 

cátions formando sais inorgânicos nas águas; 

c) Os polifosfatos, ou fosfatos condensados, polímeros de ortofosfatos (CE-

TESB, 2009, p.16). 

Essa terceira forma não é muito importante nos estudos de controle de qualidade das 

águas, porque sofre hidrólise, convertendo-se rapidamente em ortofosfatos nas águas naturais. 

O aumento na concentração de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, geralmente é as-

sociada à poluição proveniente de atividades domésticas e industriais, além da matéria fecal 

que é rica em proteínas. Por conseguinte, a análise destes compostos em sistemas de rio é ne-

cessária para diagnósticos ambientais. Além de tudo, é apontado como principal responsável 

pela eutrofização artificial dos ecossistemas (ESTEVES, 1998). 

Além dessas fontes poluidoras artificiais, há também as fontes naturais (presentes na 

composição de rochas, carreadas pelo escoamento superficial da água da chuva, material par-

ticulado presente na atmosfera e resultante da decomposição de organismos de origem alócto-

ne) (SEGUNDO WETZEL, 2001, BUZELLI E CUNHA, 2013). 

Na Resolução CONAMA nº 357/2005, os limites máximos de fósforo para a classe 1 

de águas doces em ambientes lóticos é 0,1 mg/L e mínimos para classe 3 de 0,15 mg/L. 

Portanto, além de participar na composição de índices de qualidade das águas, o fósfo-

ro constitui-se em importante parâmetro de classificação das águas naturais. 

 

2.4.1.1.3 Nitrogênio Total (Nt) 

 

 O nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de ecossistemas 

aquáticos, pois tem participação na formação de proteínas, um dos componentes básicos da 

biomassa. Quando presente em baixas concentrações pode atuar como fator limitante na pro-

dução primária de ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 1998). Não diferente do fósforo, sua 

fonte de poluição está relacionada a efluentes industriais e principalmente de esgotos domés-

ticos. 

 Esse parâmetro é um constituinte importante das proteínas, incluindo material genéti-

co. As plantas e os microrganismos convertem o nitrogênio inorgânico em orgânico, o que o 

define como nutriente, sendo assim essencial para os organismos vivos (ANA, 2012). Ou seja, 

o nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, ni-

trito e nitrato. 
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 Junto com o fósforo, o nitrogênio contribui para a eutrofização dos corpos hídricos, já 

que pode produzir o aumento do número de organismos, sendo que essas águas já contêm a 

quantidade suficiente dos demais elementos. Essa eutrofização é definida como o aumento da 

concentração de nutrientes em um corpo d’água e pode resultar no aumento de sua produtivi-

dade (ANA, 2012).  

Para Metcalf e Eddy (1991), isso ocorre porque o nitrogênio é o elemento exigido em 

maior quantidade pelas células vivas e, quando descarregados nas águas naturais, conjunta-

mente com o fósforo e com outros nutrientes, provoca o enriquecimento do meio, tornando-o 

mais fértil e possibilitando o crescimento dos seres vivos que o utiliza, especialmente as algas. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, os limites de Nt para classe 1 e 2 é de 

3,7 mg/L e para classe 3 e 4, seu limite é de 13,3 mg/L. 

Com isso, para que não ocorra eutrofização do ambiente aquático, tanto o nitrogênio 

quanto o fósforo devem ser investigados, preferencialmente, no controle das fontes poluido-

ras. 

 

2.4.1.1.4 Oxigênio Dissolvido (OD) 

O oxigênio é um dos componentes mais importantes na dinâmica e caracterização dos 

ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 1998). As principais fontes de oxigênio para a água são a 

atmosfera (exógena) e a fotossíntese (endógena). Por outro lado, as perdas de oxigênio são 

causadas pelo consumo e pela decomposição da matéria orgânica (oxidação), por perdas para 

a atmosfera, respiração de organismos aquáticos, nitrificação e oxidação química abiótica de 

substâncias como íons metálicos, como por exemplo, ferro e manganês (FIORUCI; BENE-

DETTI-FILHO, 2005). 

Segundo a ANA (2011) o oxigênio dissolvido em águas limpas apresenta concentra-

ções mais elevadas, superiores a 5mg/L; por outro lado, às águas poluídas por esgotos apre-

sentam baixa concentração, pois é consumido no processo de decomposição da matéria orgâ-

nica. Para a Resolução CONAMA nº 357/2005, os valores de oxigênio dissolvido para classe 

1 não pode ser inferior a 6,0 mg/L, para classe 2 não pode ser inferior a 5,0 mg/L, para classe 

3 não inferior a 4,0 mg/L e não inferior a 2 mg/L para classe 4. 

A CETESB (2014) ressalta que os peixes em ambientes aquáticos não sobrevivem 

com a taxa de oxigênio inferior a 4,0 mg/L. Portanto, são de extrema importância os estudos 
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voltados à medição de oxigênio dissolvido para a avaliação de poluição e atividades fotossin-

téticas. 

 

2.4.1.1.5 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A identificação dos compostos individuais que constituem a matéria orgânica natural 

das águas ou dos esgotos é de complexa solução analítica. Geralmente, são compostos de 

fórmulas difíceis, de alto peso molecular e estrutura variável, à medida que vão sendo degra-

dados biologicamente. Sendo assim, a determinação da matéria orgânica nas águas é feita de 

forma agrupada, ou seja, as substâncias orgânicas são determinadas como um todo (ANA, 

2012). 

Os métodos mais utilizados para a determinação da matéria orgânica são os métodos 

indiretos que determinam a concentração de matéria orgânica através da determinação da 

quantidade de oxigênio consumido na degradação biológica da matéria orgânica (DBO). A 

identificação dos compostos individuais que constituem a matéria orgânica natural das águas 

ou dos esgotos é de difícil solução analítica. 

Demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a 

matéria orgânica biodegradável presente na água. Se a quantidade de matéria orgânica é bai-

xa, as bactérias decompositoras necessitarão de pequena quantidade de oxigênio para decom-

pô-la; então, a DBO será baixa. O contrário ocorre se a matéria orgânica estiver alta; conse-

quentemente, apresentará um resultado maior de DBO, pois as bactérias presentes na água 

exigirão uma maior quantidade de oxigênio (PEREIRA, 2004). 

 

2.4.1.2 Parâmetros Físicos 

 

2.4.1.2.1 Temperatura da água (T) 

  

 Variações de temperatura são parte do regime climático normal e corpos de água natu-

rais apresentam variações sazonais diurnas, bem como estratificação vertical (CETESB, 

2009). Assim, é considerada um o fator que influencia todos os processos químicos, físicos e 

biológicos que ocorrem na água. Os organismos aquáticos são adaptados para uma determina-

da faixa de temperatura e possuem uma temperatura preferencial, conseguindo suportar osci-

lações, principalmente aumentos da temperatura (ANA, 2012). 
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 As alterações de temperatura dos cursos d’água são sazonais e acompanham as flutua-

ções do clima durante o ano (BRANCO, 1983). No âmbito da faixa de temperatura usual em 

nossas águas superficiais (4º C a 30º C), um aumento da temperatura da água, em geral, tem 

como efeito, por exemplo, o aumento da velocidade das reações bioquímicas, aeróbias e anae-

róbias, de degradação da matéria orgânica, tem a redução da solubilidade dos gases na água, 

entre eles o oxigênio, o gás carbônico e a amônia, além do aumento da taxa de crescimento 

dos organismos aquáticos. 

 O balanço entre a radiação solar que chega a uma superfície e a que sai é determinante 

no maior ou menor grau de temperatura de um corpo, pela capacidade de transformar o calor 

latente e sensível (ROCHA, 2012). O mesmo autor retrata que a temperatura sofre influência 

direta da sazonalidade da estação entre os períodos seco e úmido: flutuação diária de energia 

solar, relevo, altitude, latitude, profundidade do rio, presença de vegetação em seu entorno. 

Para a Resolução CONAMA nº 357/2005, a temperatura não exibe padrão específico de má-

xima e mínima, mas a CETESB (2009) diz que as águas do Brasil variam de 0ºC a 30ºC. 

 

2.4.1.2.2- Turbidez 

A turbidez da água corresponde à presença de materiais sólidos em suspensão, que re-

duzem a sua transparência, podendo ser provocada também pela presença de algas, plâncton, 

matéria orgânica e muitas outras substâncias como o zinco, ferro, manganês e areia, resultan-

tes do processo natural de erosão ou de despejos domésticos e industriais. Esses elementos 

dificultam a passagem de luz através da água, resultando na aparência turva (BRANCO; RO-

CHA, 1977). 

Os valores de turbidez da água permitidos para o consumo são regulamentados pela 

Resolução CONAMA nº357/2005, no qual o valor máximo de turbidez para classe 1 de água 

doce de ambientes lóticos corresponde a 40 NTU (unidade nefelométrica de turbidez), entre 

40 NTU e 100 NTU as águas são classificadas como de classe 2, acima de 100 NTU são con-

sideradas de classe 3 ou 4. 

Quanto maior a turbidez, menor a adsorção de luz e mais poluída estará à água (RO-

CHA, 2012). A turbidez alta pode resultar na redução da fotossíntese de vegetação enraizada 

submersa e algas. Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a 

produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquá-

ticas. Além disso, afeta adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional de uma 

água (CETESB, 2009). 
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2.4.1.2.3- Resíduos Totais (RT) 

As águas naturais apresentam quantidades mais ou menos elevadas de sólidos prove-

nientes de dissolução das rochas, decomposição da matéria orgânica (ácidos húmicos), carre-

amento natural de sedimentos, processos erosivos e atividades humanas, como despejos in-

dustriais e sanitários, agricultura, entre outros (ANA, 2012). 

A quantidade de sólidos nas águas é sazonal; varia entre o período seco e o período 

chuvoso e sofre influência dos diferentes tipos de solos, da intensidade das chuvas, tipo de 

uso e ocupação da bacia hidrográfica e do tipo de cobertura vegetal. Para a Resolução CO-

NAMA nº 357/2005, os RT podem chegar no limite de 500 mg/L para classe 1, 2 e 3, já a 

classe 4 é qualquer valor á cima de 500 mg/L. 

Para a CETESB (2009), os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. 

Podem, também, sedimentarem-se no leito dos rios, destruindo organismos que fornecem ali-

mentos ou também, danificarem os leitos de desova de peixes, reter bactérias e resíduos orgâ-

nicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbica. 

 

2.4.1.3- Parâmetros Biológicos 

2.4.1.3.1 Coliformes Termotolerantes (CT) 

 O objetivo das análises microbiológicas é de fornecer subsídio a respeito da sua pota-

bilidade, ou seja, ausência de risco de ingestão de microrganismos causadores de doenças via 

água. 

 Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2013), a água potável não deve conter mi-

crorganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. 

Como indicadores dessa contaminação, são eleitas as do grupo coliforme, sendo que o princi-

pal representante desse grupo de bactérias chama-se Escherichia coli. 

 Os coliformes termotolerantes são do grupo que fermentam a lactose a 44,5 +/- 0,2º C, 

em 24 horas de origem exclusivamente fecal. Essa bactéria é considerada a mais específica 

indicadora de contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos patogênicos. 

 A Fundação Nacional de Saúde (2013), página 10, lista 5 indicadores de contaminação 

da água causada por essa bactéria, quais sejam: 
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a. São encontradas nas fezes de animais de sangue quente, inclusive dos se-

res humanos;  

b. São facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e econo-

micamente viáveis, em qualquer tipo de água;  

c. Sua concentração na água contaminada possui uma relação direta com o 

grau de contaminação fecal desta; 

 d. Tem maior tempo de sobrevivência na água que as bactérias patogênicas 

intestinais, por serem menos exigentes em termos nutricionais, além de se-

rem incapazes de se multiplicarem no ambiente aquático ou se multiplicarem 

menos que as bactérias entéricas;  

e. São mais resistentes aos agentes tensoativos e agentes desinfetantes do 

que bactérias patogênicas. 

 

 A Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde (Portaria de Potabilidade), estabele-

ce que seja verificada, na água para consumo humano, para garantir sua potabilidade, a ausên-

cia de coliformes totais e Escherichia coli e determinada pela contagem de bactérias hetero-

tróficas. 

 Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, as classes 1 e 2 de água doce, para bal-

nealidade, exige um padrão de 250 coliformes termotolerantes por 100 milímetros para exce-

lente, de 500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros para muito boa e 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros para água satisfatória. Para os demais usos, o curso d’água 

de classe 1 não pode ultrapassar de 200 coliformes termotolerantes e para classe 2 não pode 

ultrapassar a 1.000.  

Para as águas doces superficial de classe 3, não poderá ser excedido um limite de 

2.500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros para o uso de recreação de contato secun-

dário. Para os demais usos, não poderá passar de 4.000 por 100 mililitros. As águas de classe 

4, são todos os valores superiores ao limite da classe 3. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGENS E PERÍODO DE COLETA 

 

Foram definidos 4 pontos de amostragem no curso d’água, de modo a abranger os di-

ferentes modelos de uso da terra. A distância entre os pontos de amostragem foi estabelecida 

conforme a escala cartográfica e com auxílio do Google Earth, junto com a plotagem das co-

ordenadas geográficas obtidas pelo equipamento de localização terrestre via satélite (Global 

Position System – GPS) levando em consideração aos pontos de amostragem. 

 

3.2 VAZÃO 

 

Para a realização das medições de vazão, utilizou-se o método do flutuador, de acordo 

com a proposta de Palhares et al. (2007). Tal método justifica-se devido à falta de equipamen-

to para determinação de vazão, como molinete hidrométrico, e por não apresentar profundida 

mínima de 30 cm, impossibilitando a utilização da Acoustic Doppler Current Profiler 

(ADCP). 

Para calcular a vazão, utilizou-se a fórmula matemática, descrita por Palhares et al. 

(2007): 

Q = A x V x C                                                       (1) 

                                                                                                              

Onde:  

Q = Vazão (m3/s-1)   

A = Área média da seção (m2)  

V = Velocidade da água (∆s / ∆ t) (m/s) ∆s = distância em metros e ∆t = tempo médio 

em segundos para determinação da velocidade da água.  

C = Coeficiente de rugosidade (0,7 para fundo com vegetação; 0,8 para fundo pedre-

goso; 0,9 para fundo barrento).   

 

3.3 GERAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

Para realizar a análise física da microbacia do Córrego Matriz, utilizou-se métodos in-

terpretativos passíveis de explicar as características físicas da área e suas relações com a pai-

sagem. 
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As bases de dados geográficos foram obtidas no Sistema Estadual de Geoinformação 

de Goiás (2016). Os mapas foram elaborados no Software SIG ArcGIS 10.1, licenciado para o 

Laboratório de Geoinformação da UFG/Regional Jataí, pela chave (EFL 9596928994). Nessa 

etapa, foram gerados os seguintes mapas: 

Geológico - obtido a partir do Mapa Geológico do Estado de Goiás e Distrito Federal na esca-

la 1:500.000, da Superintendência de Geologia e Mineração – SIEG; 

Geomorfológico - obtido a partir do Mapa Geomorfológico do Estado de Goiás e Distrito Fe-

deral na escala 1:500.000, formato shp; 

Mapa de solos - gerado a partir do Mapa de Solos do Plano Diretor da Bacia do Rio Paranaí-

ba na escala 1:250.000, formato shp (Fonte: SIEG);  

Mapa de declividade - obtido a partir da imagem Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) com resolução de 30 x 30 m.  

 

3.4 INTERPRETAÇÃO DO USO DA TERRA 

 

A interpretação e processamento digital das imagens foram realizados no software de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS 10.1®, licenciado para o laboratório de Ge-

oinformação da Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional Jataí.  

Um total de 4 imagens foram utilizadas para elaboração dos mapas de uso e cobertura 

da terra, da órbita/ponto 223/73, com resolução espacial de 30 m, equivalente a uma área de 

900 m², sendo do ano de 2000, 2005, 2010 e 2015 do Sensor TM acoplado ao Satélite Landsat 

5/Sensor TM foram: B3 (vermelho), B4 (infravermelho próximo) e B5 (infravermelho mé-

dio), obtidas no catálogo de imagem do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE, 2016). 

A composição colorida RGB (red, green e blue) das bandas foi R/3, G/4 e B/5, paras as ima-

gens do Satélite Landsat 5/Sensor TM (mapa de 2000 a 2010), e R/4, G/5 e B/6 para a ima-

gem do Satélite Landsat 8/Sensor OLI (mapa de 2015), obtidas no site Earth Explorer do Ser-

viço Geológico dos Estados Unidos (USGS, 2016). 

A escolha por interpretar quatro períodos distintos, com diferença de 5 anos, foi com 

intuito de verificar as alterações e influências no modelo de uso da terra antes e após a cons-

trução do Reservatório de Barra dos Coqueiros.  

O processamento das imagens para a classificação temática de uso da terra foi realiza-

do aplicando-se a técnica de classificação digital supervisionada, com a ferramenta Image 

Classification, auxílio do Hipermapa Google Earth Pro, gerando um mapa temático final de 

uso da terra, contendo com base na Chave de Interpretação de Rosa (2009), as seguintes clas-
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ses de uso: água, vegetação, cultura e pastagem. Essas classes foram validadas com visita téc-

nica em campo para validação da legenda e mapas preliminares (pastagem, cerrado, silvicul-

tura, cana-de-açúcar e reservatório). 

Para calcular a área de cada categoria de uso e cobertura, as imagens foram reclassifi-

cadas através da ferramenta Reclassify (ArcToolsbox/Spatial Analyst Tools/Reclss/Reclassify). 

Em seguida, foram convertidas para polígono com o uso da ferramenta Raster to Polygon 

(ArcToolbox/Conversion Tools/From Raster/Raster Polygon) e realizados os cálculos na Cal-

culate Geometry. Todos os mapas foram elaborados nas coordenadas Geográficas Sirgas 

2000. 

Depois dos mapas prontos, realizou-se a validação a partir do método Kappa.  

A partir da matriz de confusão, calculou-se o Índice Kappa na planilha do Excel 2010, 

teste estatístico aplicado aos resultados da classificação que leva em consideração toda a ma-

triz de confusão no seu cálculo, inclusive os elementos de fora da diagonal principal.  

 Conforme Simões (2001), o Índice Kappa é calculado por intermédio da equação 2:  

𝐾=𝑃0−𝑃𝑒/1−𝑃𝑒                                                                  (2) 

 

Onde,  

P0 representa a exatidão geral da classificação (soma da coluna diagonal da matriz di-

vidida pelo número total de “pixels” amostrados);  

Pe corresponde a Σ pi+ p+i, sendo pi+ e p+i as proporções marginais da linha i e da 

coluna i, respectivamente.  

Avaliou-se a qualidade da classificação utilizando o Quadro 3, contendo uma escala de 

valores, os quais definem a qualidade da classificação segundo o Índice Kappa (LANDIS; 

KOCH, 1977).  

 

Quadro 3 – Classificação segundo intervalos do Índice Kappa. 

Valor Kappa Qualidade da classificação 

<0,00 Péssima 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,20 – 0,40 Razoável 

0,40 – 0,60 Boa 

0,60 – 0,80 Muito Boa 

0,80 – 1,00 Excelente 
Fonte: Landis; Koch (1977). 
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Para isso, o Índice Kappa utiliza todas as células da matriz de erro, não apenas os ele-

mentos da diagonal, ou seja, mede a probabilidade de um pixel ser corretamente classificado 

em relação à probabilidade da classificação incorreta (ROSENFIELD; FITZPATRICK-LINS, 

1986). 

 

3.5 ANÁLISE DA ÁGUA 

  

 As coletas das amostras de água foram realizadas em quatro campanhas, em períodos 

distintos, entre meses de junho de 2015 a março de 2016. Sendo que a 1ª campanha de coleta 

foi realizada em 14 de junho de 2015. A 2ª campanha aconteceu em 12 de setembro de 2015. 

A 3ª campanha ocorreu em 05 dezembro de 2015. Por fim, a 4ª campanha foi realizada em 05 

de março de 2016.  

As amostras de água foram obtidas na camada mais superficial do corpo d'água (epi-

límnio), onde tende a ocorrer as maiores temperaturas, o que, junto com o aporte de nutrien-

tes, aumenta a produtividade de organismos nas camadas superficiais (ESTEVES, 1998; CA-

BRAL ET AL., 2013). 

Os parâmetros avaliados foram: oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes 

(CT), potencial Hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio 

(N), fósforo total (PT), temperatura (T), turbidez (TURB) e resíduos totais (RT). 

Os parâmetros de OD, pH e T foram obtidos in situ, utilizando-se a sonda multiparâ-

metro OAKTON PCD 650. Já os parâmetros de PT, DBO, NT, Turb, RT e CT foram analisa-

dos em laboratório. Os métodos de análises para cada um dos parâmetros seguiram os proce-

dimentos descritos na APHA (1995), como descritos no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Metodologias empregadas nas análises da água da microbacia do Córrego Ma-

triz/GO. 

PARÂMETROS MÉTODO EQUIPAMENTOS 

pH Sonda 
Multiparâmetro, marca OAKTON, modelo PCD 

650 Waterproof Portable Meter Kit 

PT Vanadomolíbdico 
Fotocolorímetro at-100 PB série E005901 da marca 

ALFAKIT LTDA 

NT NTD 
Fotocolorímetro at-100 PB série E005901 da marca 

ALFAKIT LTDA 

OD Sonda 
Multiparâmetro, marca OAKTON, modelo PCD 

650 Waterproof Portable Meter Kit 

T Sonda 
Multiparâmetro, marca OAKTON, modelo PCD 

650 Waterproof Portable Meter Kit 

Turb. Turbidímetro Turbidimeter, modelo HI 83414, marca Hanna 
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Continuação do quadro 4. 

PARÂMETROS MÉTODO EQUIPAMENTOS 

RT Gravimétrico Estufa, bomba a vácuo e balança gravimétrica 

DBO Incubação 
Frascos de DBO, bombinhas de aquário e incubado-

ra de DBO. 

CT Membrana Filtrante Estufa, bomba a vácuo 

Fonte: APHA (1995). Adaptado por: RAMALHO, F. L (2016). 

As amostras coletadas foram armazenadas em garrafas de polietileno e conservadas 

em temperatura de 4º C. Para as análises de RT e Turb, as amostras foram coletadas em garra-

fas de 500 ml. As análises de PT e NT em garrafas de 600 ml, conservadas em ácido sulfúrico 

(H2SO4); para as análises de DBO, as águas foram armazenadas em garrafas de polietileno, 

revestidas com papel alumínio; para as análises de coliformes termotolerantes, a água é con-

servada em recipiente de polietileno autoclavável atóxico, contendo 50 ml, revestido de papel 

alumínio. Depois de coletadas e armazenadas, realizou-se análise no laboratório de Geociên-

cias Aplicadas da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. O enquadramento do corpo 

hídrico foi realizado a partir da Resolução CONAMA nº 357/2005 (quadro 5). 

 

Quadro 5 - Padrões de qualidade da água das classes 1, 2, 3 e 4 de águas doces, segundo a Re-

solução CONAMA nº 357/2005 

Parâmetros de quali-

dade da água 

Valor Máximo 

(Classe 1) 

Valor Máximo 

(Classe 2) 

Valor Máximo 

(Classe 3) 

Valor Máximo 

(Classe 4) 

T Sem Padrão Sem Padrão Sem Padrão Sem Padrão 

pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Turb 40 NTU 40 a 100 >100 NTU > 100 NTU 

RT 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L - 

DBO 3 mg/L 5 mg/L 10 mg/L - 

PT 0,1 mg/L 0,1 mg/L > 0,15 mg/L > 0,15 mg/L 

NT 3,7 mg/L 3,7 mg/L 3,7 mg/L 3,7 mg/L 

OD 
Não inferior a 

6 mg/L 

Entre 6 mg/L 5 

mg/L 

Entre 5 mg/L 4 

mg/L 

Não inferior a 

2 mg/L 

CT 
200 NMP (100 

mL)-1 

200 a 1000         

(100 mL)-1 

1000 a 4000 

(100 mL)-1 

>4000 

(100 mL)-1 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA nº 357/05. 

 Para determinar a qualidade das águas do Córrego Matriz, aplicou-se a metodologia do 

índice de qualidade da água proposta pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambien-

tal do Estado de São Paulo (IQA-CETESB). 

O IQA foi calculado pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes 

às variáveis que integram o índice (Quadro 6) (equação 3). 
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Quadro 6 – Parâmetros, pesos finais e unidade de medida do IQA/CETESB 

Parâmetro Peso Unidade de Medida 

OD 0,17 mg/L 

pH 0,12 pH 

DBO 0,10 mg/L 

NT 0,10 mg/L 

PT 0,10 mg/L 

T  0,10 ºC 

Turb. 0,08 UNT 

RT 0,08 mg/L 

CT 0,15 NMP (100mL)-1 

Fonte: CETESB (2015). 

 

                                                                                                    (3) 

 

Em que: 

IQA: Índice de Qualidade de Água – é um número variando de 0-100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0-100, obtido da “curva média de varia-

ção de qualidade”, em função da sua concentração ou medida; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0-1 atribuído em função da 

sua importância para a conformação global de qualidade; 

n: número de parâmetros que entram no cálculo (equação 4). 

                                                                         (4) 

 

 Para o cálculo de cada variável, existem equações específicas que representam as cur-

vas de qualidades. Essas equações representativas utilizadas neste trabalho foram as propostas 

pela CETESB (VON SPERLING, 2007). 

 Após os cálculos, o IQA-CETESB resultará em um valor compreendendo entre 0-100 

e será classificado qualitativamente segundo os critérios do Quadro 7. 

Quadro 7 - Classificação da qualidade da água 

Nível de Qualidade Intervalo de IQA 

Ótima 79<IQA≤100 

Boa 51<IQA≤79 

Regular 36<IQA≤51 

Ruim 19≤36 

Péssima IQA≤19 
Fonte: CETESB (2015). 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis e identificar com precisão o 

quanto uma variável interferiu no resultado da outra, foram gerados diagramas de dispersão 

de Pearson, conforme descrito em Callegari-Jacques (2008). Para avaliar a significância do 

coeficiente de correlação, utilizou-se o teste de hipótese de Student.  

O valor crítico da distribuição de t de Student dos quatros pontos amostrais adotados, 

foi avaliado segundo o nível de significância de 90% unilateral, em que, gl foi de 3, corres-

pondendo ao valor de (1,638). 

 Uma vez determinada a existência de correlação (r), as mesmas foram classificadas 

qualitativamente, de acordo com a quadro 8. 

Quadro 8 - Avaliação qualitativa do grau de correlação entre as variáveis analisadas 

R Correlação 

0 Nula 

0 - 0,3 Fraca 

0,3 - 0,6 Regular 

0,6 - 0,9 Forte 

0,9 - 1 Muito Forte 

1 Plena ou Perfeita 
Fonte: CALLEGARI-JACQUES, S. M. (2008). 

 Com esses métodos estatísticos, é possível selecionar características de maior partici-

pação em cada componente e definir as características físico-químicas e biológicas da água 

que deverão ser monitoradas, reduzindo-se, assim, os custos com análises de características de 

menor importância na qualidade das águas, como descrevem Bertossi et al. (2013). 
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4 CARACTERÍZAÇÃO FISICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A microbacia do Córrego Matriz encontra-se localizado no município de Cachoeira 

Alta/GO, na região Sul do estado do Goiás (Mapa 1). 

Mapa 1 - Localização da microbacia do Córrego Matriz, em Cachoeira Alta (GO). 

 

 

Fonte: Alves, W. S. (2015). 

 

O município de Cachoeira Alta possui área territorial de 1.654,554 km² e população de 

10.553 habitantes e faz fronteira com os municípios de Caçu, Rio Verde, Aparecida do Rio 

Doce, Quirinópolis, distando, aproximadamente, 344 km/h da capital Goiânia. Faz parte da 
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bacia hidrográfica do Rio Claro. Suas águas superficiais são formadas pela UHE-Barra dos 

Coqueiros, com uma área aproximada de 531 km² e uma área inundada de 25,48 km² (BRA-

GA, 2012). 

 

4.2 GEOMORFOLOGIA 

 

A microbacia do córrego Matriz conta com a presença das unidades básicas da classe 

Superfície Regional de Aplainamento (SRAII B) e Superfície Regional de Aplainamento 

(SRAIII B), representados pela tabela 2 e Mapa 2. 

 

Tabela 2 - Classes geomorfológicas da bacia do Córrego Matriz 

Símbolo Classe 

SRAII 
Superfície Regional de Aplainamento IIB com cotas entre 600 e 730 m, com disse-

cação média e associada a Relevos Tabulares na Bacia do Paraná. 

SRAIII 
Superfície Regional de Aplainamento IIB com cotas entre 400 e 600 m, com disse-

cação média e associada a Relevos Tabulares na Bacia do Paraná. 

Total - 
Fonte: SIEG (2016). 

 

Mapa 2- Formação geomorfológica da microbacia Córrego Matriz/GO 

 
 
Elaboração: Alves, W. S. (2016).  

Org.: Ramalho, F. L (2016). 
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A SRAII B ocupa 7,85% de toda microbacia, sendo que essa proporção está relaciona-

da com suas cotas altimétricas de 600 e 730 m. Para Latrubesse e Carvalho (2006), essa uni-

dade desenvolveu-se sobre as rochas da Bacia do Paraná, apresentando chapadões tabulifor-

mes gerados sobre rocha sedimentar. A microbacia é caracterizada pelas rochas da Formação 

Marília. Esse relevo tabuliforme apresenta padrões de dissecação médio e forte.  

Já a unidade SRAIII está presente ao longo de toda microbacia, ocupando 92,15% da 

área. Segundo Latrubesse e Carvalho (2006), essa unidade apresenta um caráter relativamente 

irregular e erode, principalmente, dos basaltos da Formação Serra Geral e Formação Vale do 

Rio do Peixe. Seu relevo é caracterizado por feições onduladas suaves e dissecação fraca, al-

terando para o padrão médio e mais raramente forte. Portanto, no que tange à geomorfologia 

da microbacia, conclui-se que sua maior parte é caracterizada por um relevo suave ondulado, 

com a presença de um relevo tabuliforme apenas em sua área de interflúvio.  

. 

4.3 GEOLOGIA 

 

Geologicamente, a microbacia do Córrego Matriz apresenta 3 formações geológicas 

(Mapa 3), sendo composto pelas formações Marília e Vale do Rio, do Peixe do Grupo Bauru, 

e Formação Serra Geral, do Grupo São Bento.  

Mapa 3- Formação geológica da microbacia do Córrego Matriz/GO 
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Elaboração: Alves, W. S. (2016).  

Org.: Ramalho, F. L (2016). 

 

A Formação Vale do Rio do Peixe é caracterizada como a unidade de maior extensão 

da microbacia, a qual repousa diretamente sobre os basaltos da Formação Serra Geral (FER-

NANDES, 2004). Seus arenitos apresentam características do tipo muito finos a finos, mar-

rom-claro rosado a alaranjado, de seleção moderada a boa e com estratificação plano-paralelo 

e cruzada subordinada. Ocupa 53,73 km2 da área, correspondendo a 77, 39% da microbracia. 

A Formação Marília é composta de arenitos mal selecionados, vermelhos, finos a 

grossos, cimentados por sílica amorfa (FERNANDES, 2004). Consequência disso, os solos 

dessa formação na microbacia estão representados pelo cambissolo háplico Tb distrófico e 

pelo latossolo vermelho-distrófico. Ocupa 6,54 km2 da área, correspondendo a 13, 55% da 

microbracia. Para Cabral et al. (2009), esse arenito corresponde aos relevos residuais (morros 

testemunhos), o que lhes confere maior resistência em relação ao intemperismo e à erosão. 

As rochas basálticas da Formação Serra Geral ocupam 6,16 km2 da área, correspon-

dendo a 8, 87% da microbracia. Têm origem vulcânica, as quais são encaixadas em unidades 

litoestratigráficas mais antigas, apresentando, muitas vezes, aspecto maciço, cor cinza escura, 

granulação fanerítica fina a média, com presença de fraturas (AGIM/CPRM, 2002). É na for-

mação Serra Geral que se encontra o lotossolo vermelho-perférrico na microbacia. 
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4.4 PEDOLOGIA 

 

Em toda microbacia são encontrados cinco tipos de solos, representados na Tabela 3 e 

no Mapa 4. Na microbacia do córrego Matriz predominam os Latossolos Vermelho Distrófico 

que ocupam 37,69 km2 (54,21%). Esses solos estão diretamente relacionados às deposições da 

Formação Serra Geral. Segundo a Embrapa (2006), são solos com saturação por bases baixa 

(V<50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, favorecendo maior resistência 

aos processos erosivos. 

Latossolos Vermelho Perférrico são solos encontrados na formação Serra Geral que 

apresentam, segundo a Embrapa (2006), saturação por bases baixa (V<50%) e teores de Fe2O3 

(H2SO4)
3 360g/kg na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Esses solos ocupam 

1,85 km2 (2,66%) da área da microbacia. 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Classes de solo da bacia do córrego Matriz 

Símbolo  Tipos de solos 

LVd  LATOSSOLO VERMELHO Distrófico. 

LVAd  LATOSSOLO VERMELHO – AMARELO Distrófico. 

LVp  LATOSSOLO VERMELHO Perférrico. 

PVd  ARGISSOLO VERMELHO – AMARELO DISTROFICO Tb relevo suave 

ondulado e plano. Com atividade baixa de argila. 

CXd  CAMBISSOLO HÁPLICO Tb DISTRÓFICO textura media ou media cas-

calhenta relevo forte ondulado. Com atividade baixa de argila. 
Fonte: SIEG (2016).  

Org.: RAMALHO, F. L (2016). 

 

Os latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico são solos originados das rochas da For-

mação Marília (Grupo Bauru) e encontrados em 1,90 km2 (2,74%) da microbacia. Para a Em-

brapa (2006), esses solos apresentam saturação por bases baixa (V<50%) na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B. 

Mapa 4 – Formação pedológica da microbacia do Córrego Matriz/GO 
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Elaboração: Alves, W. S. (2016).  

Org.: Ramalho, F. L (2016). 

 

Na microbacia do Córrego Matriz predominam os Latossolos Vermelho Distrófico que 

ocupam 37,69 km2 (54,21%). Esses solos estão diretamente relacionados às deposições da 

Formação Serra Geral. Segundo a Embrapa (2006), são solos com saturação por bases baixa 

(V<50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, favorecendo maior resistência 

aos processos erosivos. 

Latossolos Vermelho Perférrico são solos encontrados na formação Serra Geral que 

apresentam, segundo a Embrapa (2006), saturação por bases baixa (V<50%) e teores de Fe2O3 

(H2SO4)
3 360g/kg na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Esses solos ocupam 

1,85 km2 (2,66%) da área da microbacia. 

Os latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico são solos originados das rochas da For-

mação Marília (Grupo Bauru) e encontrados em 1,90 km2 (2,74%) da microbacia. Para a Em-

brapa (2006), esses solos apresentam saturação por bases baixa (V<50%) na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B.  

No Cerrado, os latossolos, em geral, estão presentes em áreas planas e suave-

onduladas. Além disso, são solos profundos, muito bem drenados, altamente intemperizados e 

lixiviados. Essa lixiviação do solo é um processo de intemperismo no qual as águas das chu-
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vas penetram no solo e carreiam consigo elementos químicos, tendo como destino final os 

cursos d’água. Com isso, pode ser responsável por modificações nos parâmetros químicos da 

água, principalmente no período chuvoso (PÁDUA, ET AL., 2009). 

Os Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos são característicos, em sua maioria, de 

formações areníticas. No caso da bacia de estudo, esses solos formam-se nas áreas de predo-

mínio da Formação do Vale do Rio do Peixe. Ocupam 19,59 km2 da área da bacia. Para a 

Embrapa (2006), esses solos apresentam saturação menor que 50% na maior parte dos primei-

ros 100 cm do horizonte B, com baixa fertilidade. 

Os Cambissolos Háplicos Tb Distróficos são solos encontrados sobre os arenitos da 

Formação Marília (Grupo Bauru), ocupando 8,39 km2 da bacia. Para a Embrapa (2006), essa 

formação apresenta argila de atividade baixa e baixa saturação por bases (V<50%) na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. São solos rasos e bem drenados, além de apresen-

tarem um horizonte B incipiente, o que os tornam um solo de baixa fertilidade. 

Os solos com características de distróficos apresentam uma porcentagem inferior de 

50% de saturação de base. Com isso, são solos que têm baixa e média fertilidade. Ou seja, os 

solos com essas propriedades, aliados com o relevo e por serem ácidos, precisam de correção 

de acidez e adubação para o plantio na área da microbacia. 

Em alguns pontos da microbacia, como por exemplo o ponto 1 e ponto 2, encontra-se 

solos hidromórficos como destacado na Foto 1 (A) e (B). Para Faria (2016), muitas vezes es-

ses solos não são identificados nos mapas devido a sua escala. Segundo informações da Em-

brapa (2006), as classes de solos hidromórficos, são classificados de Gleissolos, constituído 

por material mineral, apresentam horizonte Glei dentro de 150 cm da superfície do solo (FA-

RIA, 2016). 

 

Foto 1- Presença de solos hidromórficos na microbacia do Córrego Matriz. 

(A) Ponto 1                                                          (B) Ponto 2 
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Fonte: Ramalho, F. L (2016). 

 

Com base nesse contexto, as variações que ocorrem nos solos estão diretamente rela-

cionadas com seu material de origem, além da influência do relevo e das condições climáti-

cas, os organismos presentes e seu tempo de formação. 

 

4.5 HIPSOMETRIA 

Segundo Faria (2016) os parâmetros hipsométricos é a correlação entre a varação alti-

métrica, a área e a rede de drenagem de uma mesma bacia, no qual, são representados pela 

curva hipsométrica, índice de rugosidade e declividade. 

De acordo com os dados obtidos, as altitudes (Mapa 5) na bacia atingem 730 metros 

no interflúvio, ou seja, nas cabeceiras de drenagem, variando até 425 metros, próximo à con-

fluência do córrego com a UHE Barra dos Coqueiros. Apresenta um desnível de 305 metros 

distribuídos ao longo de um eixo de 15,47 km de norte a sul da microbacia.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5– Representação altimétrica da microbacia do Córrego da Matriz/GO 
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Elaboração: Alves, W. S. (2016). 

 Org.: Ramalho, F. L (2016). 

 

4.6 DECLIVIDADE 

A declividade da microbacia do Córrego Matriz está representada na tabela 4 e mapa 

6. Ao se analisar os declives da bacia, verificou-se que predominam declives entre suaves e 

ondulados, sendo que as áreas mais íngremes ocorrem nos relevos tabuliformes e morros tes-

temunhos.  

As superfícies planas são áreas que apresentam desnivelamentos muito pequenos, en-

quanto que o relevo suave ondulado apresenta uma topografia pouco movimentada, constituí-

da por conjunto de colinas, podendo ter elevações de altitude relativas até 50 m e de 50 a 100 

m. As superfícies onduladas já são pouco movimentadas, com declives moderados (EMBRA-

PA, 2006). 
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Tabela 4 - Declividade da microbacia do córrego Matriz/GO, respectiva área, porcentagem e 

declividade das formas de relevo adotadas como referência 
Declividade  Área (km²) Porcentagem da microbacia EMBRAPA (1999) 

0 – 3% 12,66 km² 18,24% Plano (0-3%) 
3 – 8% 39,72 km² 57,22% Suave-ondulado (3-8%) 
8 – 20% 11,46 km² 16,51% Ondulado (8-20%) 

20 – 45% 3,29 km² 4,74% Forte-ondulado (20-45%) 
> 45 1,05 km² 1,52% Montanhoso (45-75%) 

Fonte: Produção da autora (2015) 

 

Observou-se ainda no mapa 6, que as maiores declividades (acima de 20 %) ocorrem 

nas vertentes da parte montante da microbacia. Por outro lado, predomina uma declividade de 

3-8%, distribuída ao longo de toda microbacia, podendo apresentar nas áreas de fundo de 

vale. 

 

Mapa 6- Representação da declividade da microbacia do Córrego da Matriz/GO 

 
 
Elaboração: Alves, W. S. (2016). 

 Org.: Ramalho, F. L (2016). 

 

Para Campos et al. (2010), as áreas com até 20% de declividade são consideradas 

áreas propícias à exploração com culturas anuais e permanentes, o que torna uma área quase 

toda agricultável, como a microbacia do córrego Matriz/GO. Já a pecuária pode ser praticada 
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até em relevos acidentados (até 40% de declividade) e montanhosos (>40% de declividade), 

sendo este limitado. 

Para a pesquisa, o que importa são as áreas com até 20% de declividade, pois são nelas 

que se encontram toda atividade de pastagem e as áreas de cultivo, além dos pontos de coleta. 

As áreas com mais de 20% de declividade estão voltadas, em sua grande parte, para as áreas 

de preservação permanente. 

 

4.7 VEGETAÇÃO 

 

Segundo os critérios de classificação fitofisionômica de Ribeiro e Walter (2008), o 

Cerrado pode ser encontrado em diferentes formas, como: as formações florestais (mata de 

galeria, mata ciliar, mata seca e cerrado), as formações savânicas (cerrado sentido restrito, o 

palmeiral e veredas) e as formações campestres (campo sujo e campo limpo). 

 Lima (2013) fez uma análise da classificação fitofisionômica nas áreas de influência 

direta e indireta das usinas hidrelétricas de Barra dos Coqueiros e Caçu-GO, conforme a pro-

posta de Ribeiro e Walter, e como a bacia do córrego Matriz encontra-se na área de influência 

da UHE Barra dos Coqueiros foi possível detectar as formações abaixo especificadas.  

 

4.7.1 Formações Florestais (Foto 2) 

a) Mata de galeria - vegetação florestal que varia entre 20 m e 30 m de 

altura, formando verdadeiros corredores fechados sobre os cursos de água de 

córrego e rios de pequeno porte, sendo encontrada nos afluentes que abaste-

cem o Rio Claro; 

b) Mata seca decídua -  não se encontra associada a cursos d’água, apre-

senta diversos tipos de caducifólia na estação seca, a altura arbórea varia en-

tre 15 m e 25 m. O termo decídua está relacionado com perda de folhas, que 

ocorre no período das secas, o qual, geralmente, ocorre em áreas de encostas, 

com afloramentos rochosos;  

c) Cerradão - que apresenta dossel contínuo e cuja cobertura arbórea va-

ria entre 8 m a 15 m. (RIBEIRO E WALTER, 2008). 
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Foto 2– Formações Florestais 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 Nascimento et al. (2004) e Lima e Mariano (2014) indicam que essas formações flo-

restais do Brasil Central estão sendo convertidas em áreas de pastagens e agrícolas, estando 

associadas ao alto grau de fragmentação, cercadas por pastos, monocultura de soja, cana-de-

açúcar e outras culturas. Particularmente na microbacia do córrego Matriz, essas formações 

estão resistindo principalmente à pecuária e hoje encontram-se preservadas, como será obser-

vado na seção 5, em que a vegetação Cerrado aumentou desde os anos de 2000 a 2015 na mi-

crobacia. 

 

4.7.2 Formações Savânicas (Foto 3) 

 

a) Cerrado sentido restrito, caracterizado por árvores baixas, de caules 

tortuosos e ramificações retorcidas; geralmente, apresentam uma espessa 

cortiça e suas folhas são coriáceas; 

b) Palmeiral, caracterizado pela presença de uma única espécie de Pal-

meira, como o guerobal;  

 

Veredas, tipo fitofisionômico encontrado em solos mal drenados (brejosos), circundadas por 

campos úmidos, com a espécie.  
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Foto 3– Formações Savânicas. 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

4.7.3 Formações Campestres (Foto 4) 

a) Campo Sujo, caracterizado exclusivamente por arbustos e subarbus-

tos; 

b)  Campo Limpo, cujas características desta fitofisionomia são a ausên-

cia de árvores e ser predominantemente herbácea. (RIBEIRO E WALTER, 

2008). 

 

As formações campestres, tanto campo sujo quanto campo limpo, foram áreas antropi-

zadas devido à inserção do gado. 

Foto 4– Formações campestres 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 
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4.8 CLIMA 

 

O clima atua diretamente na característica de uma bacia hidrográfica, o que o torna 

importante na descrição fisiográfica. O mesmo interfere tanto diretamente (formação de regi-

ões: tropicais, semiáridas, equatoriais) e indiretamente (cobertura vegetal e o solo). 

Para Montoya et al. (2012), as chuvas também causam poluições indiretamente, quan-

do tem a presença de precipitações nas bacias hidrográficas, causam lavagem dos solos e res-

suspensão das camadas de rios, gerando aumento de substâncias, ou seja, dos parâmetros, co-

mo sólidos suspensos, turbidez, diminuição da condutividade, temperatura, alcalinidade da 

água, entre outras consequências. 

Segundo Mariano (2005), a característica predominante da região centro-oeste do es-

tado de Goiás é de verões chuvosos e invernos secos, no qual, a variação das temperaturas 

médias ocorre entre 16,9 ºC a 30,0 ºC. 

Para uma maior aproximação com a realidade da bacia o gráfico 1A e B apresentam a 

variação de precipitação (A) e temperatura (B), período referente as amostragens realizadas na 

microbacia do córrego Matriz/GO. 

 

Gráfico 1 - Dados de precipitação na microbacia do Córrego Matriz/GO 

A-Precipitação total mensal (2015/2016)          B- Temperatura média mensal (2015/2016) 

Fonte: Produção do autor (2016). 

A precipitação e temperatura do ar variam sazonalmente durante todo o ano. Importan-

te considerar que o Cerrado brasileiro possui duas estações distintas, em que entre os meses 

de maio a setembro predomina o período menos chuvoso (período seco) e entre os meses de 

outubro a abril ocorrem fortes precipitações (período úmido), fato esse destacado por Lima e 

Mariano (2014) na bacia do rio Claro.  

A partir disso, verificou-se que nos meses referentes à estação menos chuvosa a preci-

pitação foi inferior a 50 mm (nos meses entre junho a setembro de 2015); a exceção ocorreu 
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para o mês de maio, com precipitação próxima a 92 mm (Gráfico 1A). A maior temperatura 

média na estação menos chuvosa (período seco) foi em abril, com 26,8ºC, e na estação chuvo-

sa foi em outubro, com 28ºC (Gráfico 1B). 

Os meses referentes à estação chuvosa estão representados pelos meses de outubro a 

abril, cujos valores de precipitação variaram entre 113,3 a 249,32 mm, enquanto que a tempe-

ratura variou de 26 a 28º C. Observando essas duas variáveis (precipitação e temperatura), 

conclui-se que há uma tendência de que quanto maior a temperatura, maior será o índice plu-

viométrico e quanto menor essa temperatura, menor será o índice pluviométrico. 

Os meses de coleta de dados - junho/2015, setembro/2015, dezembro/2015 e mar-

ço/2016 - revelaram valores crescentes em relação à quantidade de chuva no mês e temperatu-

ra média. Com isso, em cada um desses meses, a dinâmica dos parâmetros do índice de quali-

dade da água vai atuar de modo diferente no curso d’água, como será apresentado nas seções 

4 e 5. 

 

4.9 CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

 A escolha dos pontos de amostragem deu-se em virtude do uso e ocupação da terra nas 

margens do curso d’água, além de sua extensão e acesso, como mostra o Mapa 7. 
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Mapa 7– Localização dos pontos de amostragem na microbacia do Córrego Matriz/GO. 

 

 

Fonte: Alves, W. S. (2016). 

  

 Depois de definidos e caracterizados cada ponto, segue a tabela 5 com dos dados de 

profundidade, largura e vazão de cada ponto por campanha. 

 

Tabela 5- Resultados das medições de vazão nas quatro campanhas (junho, setembro, dezem-

bro de 2015 e março de 2016). 

PROFUNDIDADE 

  CAMPANHA 1 CAMPANHA 2 CAMPANHA 3 CAMPANHA 4 MÉDIA FINAL 

Ponto 1 0,51 0,72 0,64 0,72 0,68 

Ponto 2 0,52 0,37 0,34 0,42 0,40 

Ponto 3 0,28 0,3 0,21 0,36 0,29 

Ponto 4 0,4 0,27 0,26 0,35 0,31 
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Continuação da tabela 5. 

LARGURA 

  CAMPANHA 1 CAMPANHA 2 CAMPANHA 3 CAMPANHA 4 MÉDIA FINAL 

Ponto 1 0,75 1 1 1 1 

Ponto 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ponto 3 2,25 2,5 2,5 1,75 2,38 

Ponto 4 3 3,5 3 3,5 3,25 

VAZÃO 

  CAMPANHA 1 CAMPANHA 2 CAMPANHA 3 CAMPANHA 4 MÉDIA FINAL 

Ponto 1 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 

Ponto 2 0,7 0,01 0,02 0,1 0,06 

Ponto 3 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

Ponto 4 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 

Méd.Camp. 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 O Ponto 1 refere-se ao local mais próximo da nascente. O mesmo apresentou maior 

dificuldade de acesso, para se chegar ao ponto, foi necessário passar por uma área alagada 

(solo hidromórfico brejo). Ao realizar as medidas de vazão, verificou-se que o trecho do cór-

rego apresentou largura média de 1 m, profundidade média de 0,68 m e valor médio de vazão 

nas quatro campanhas de 0,03 m3/s. 

 O Ponto 2 utilizado para dessedentação animal, local em que o gado consegue ter um 

acesso maior ao corpo hídrico, levando em consideração a profundidade apresentada os ani-

mais conseguem realizar a travessia, causando impactos, como feições erosivas, compactação 

do solo e assoreamento do curso d’água. Neste sentido optou-se por realizar a coleta, à mon-

tante dessa travessia, de forma que o gado não conseguiria ter acesso, e os dados coletados 

não sofressem interferências. Ao realizar a vazão, o córrego apresentou, nesse ponto, uma lar-

gura média de 1,5 m, profundidade média de 0,39 m e valor médio de vazão nas quatro cam-

panhas de 0,06 m3/s. 

 O Ponto 3 refere-se ao local mais antropizado pela presença animal (pisoteio do gado). 

A vegetação apresenta degradações. Ao realizar as medidas de vazão, o ponto apresentou lar-

gura média de 2,38 m, profundidade média de 0,29 m e valor médio de vazão nas quatro cam-

panhas de 0,02 m3/s. 

 O Ponto 4 é o local mais próximo da foz da microbacia. Apresentando características 

diferentes dos demais pontos, o curso d’água é mais largo e a vegetação presente encontra-se 

mais escassa. Ao efetivar as medidas de vazão, o ponto apresentou largura média de 3,25 m, 

profundidade média de 0,31 m, e valor médio de vazão nas quatro campanhas de 0,04 m3/s. 
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5 - ANÁLISE DO USO DA TERRA  

O tipo de uso da terra está diretamente relacionado com as atividades do homem, que, 

por sua vez, tem uma atuação cada vez maior nas bacias hidrográficas, com usos diversifica-

dos, como urbanização, pastagem para criação de gados e equinos, agricultura, destinada na 

sua maioria para soja e milho, cana-de-açúcar, silvicultura de eucalipto e mogno, além de em-

preendimentos como granjas de suínos e frangos e barramentos direcionados às usinas hidre-

létricas. 

 A prática dessas atividades, o homem faz a remoção da vegetação. Ocasionando dimi-

nuição da infiltração de água no solo e, consequentemente, a o aumento no escoamento super-

ficial. Junto com esse escoamento são carreados sedimentos, sendo que muitos têm como des-

tino final os cursos d’água. 

 Para Guerra e Cunha (1998), essas atividades mencionadas anteriormente têm impac-

tos tanto fora dos canais fluviais, quanto podem impactar diretamente nos mesmos, como ar-

mazenamentos de água através de barramentos e desvio das águas, por exemplo. 

Ao analisar uma bacia hidrográfica, atividades voltadas à agropecuária, construções de 

barragens e granjas podem deixar essas regiões vulneráveis à contaminações, tanto nos cursos 

d’água, quanto no solo. Com isso, o estudo do uso da terra é importante para verificar os ele-

mentos que atuam na superfície, tanto para o planejamento e organização do espaço, quanto 

para verificar as condições em que se encontram os recursos naturais. 

Para isso, existem produtos de sensoriamento remoto que fornecem informações sobre 

a dinâmica da cobertura vegetal. O Sensor TM é um exemplo desse recurso que contribui para 

a criação de mapas temáticos de uso da terra, sendo possível observar as transformações ocor-

ridas na microbacia do córrego Matriz/GO, no recorte temporal de 15 anos, como apresentado 

na tabela 6. 

Tabela 6- Dinâmica do uso da terra, correspondente em km² e em %, da microbacia do córre-

go Matriz/GO 

Usos 

Anos avaliados e resultados (km²) 

2000 2005 2010 2015 

Km² % Km² % Km² % Km² % 

Pastagem 54,14 78 55,63 80,5 51,42 74 46,18 66,5 

Cerrado 15 22 13,51 19,5 16,30 24 19,28 28 

Lago - - - - 1,42 2 1,52 2,3 

Silvicultura - - - - - - 1,39 2 

Canavial - - - - - - 0,77 1,2 

Área total 69,42 100 69,42 100 69,42 100 69,42 100 
Fonte: Produção da autora (2016). 
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Portanto, o uso de técnicas de geoprocessamento permite a extração direta de informa-

ções contidas na paisagem, além de ser uma alternativa para auxiliar no cumprimento de leis 

ambientais e no planejamento adequado de determinadas áreas. Para Reis et al. (2012), todo o 

processo de uso e ocupação da terra está fortemente associado às práticas sociais, econômicas 

e culturais de cada região. 

Assim, para esclarecer os dados obtidos na tabela 6, é de fundamental importância a 

apreciação do contexto histórico de ocupação do Estado de Goiás para se compreender a di-

nâmica de uso e ocupação da terra nos anos de 2000 a 2015 na microbacia do córrego Matriz, 

em Cachoeira Alta/GO. 

Convém lembrar que o Estado de Goiás teve seu processo de ocupação tardia e a es-

trutura fundiária mostra-se relacionada aos primórdios da tomada de posse das terras. A fron-

teira agrícola alcançou os limites do Estado em meados da década de 1970 e foi uma das 

grandes responsáveis pelas taxas de conversão de áreas naturais (SANTO FILHO, 2011). 

Para Moraes (2006), a estrutura fundiária do Estado está relacionada com a oficializa-

ção da terra como propriedade legal, pela Lei de Terras, em 1850. Caracterizada por grandes 

propriedades rurais entre poucos proprietários, esse cenário se estabelece até os dias atuais no 

estado, principalmente na área de estudo em questão. 

Além disso, o Estado recebeu outros incentivos, com programas para promover a ocu-

pação no Cerrado. A “Marcha para o Oeste”, em 1930, pode-se dizer, foi um dos principais 

programas instituídos em Goiás.  Depois, teve incentivos pelo Polocentro e Programa de De-

senvolvimento do Cerrado, em 1970. Todos esses programas estavam, na época, relacionados 

com infraestrutura e incentivos na agricultura (MORAES, 2006). 

No entanto, deve-se levar em consideração que o processo de ocupação do Estado de 

Goiás se distingue em 3 períodos, segundo Santo Filho (2011) a frente de expansão (caracteri-

zada pela exploração de ouro e ocupação do sul do estado pelos migrantes paulistas e minei-

ros); frente pioneira (caracterizada pelo estabelecimento de relações comerciais, conflitos 

agrícolas e investimentos em infraestrutura); fronteira agrícola (caracterizada pelo desenvol-

vimento tecnológico, incentivos a políticas governamentais de desenvolvimento agrícola). 

Todo processo de ocupação que o Estado teve ao longo desses anos reflete até hoje. As 

marcas deixadas pela forte tradição da produção agrícola e pecuária deixaram paisagens natu-

rais, antropizadas e fortemente impactadas. Ao contrário disso, ao observar a área da micro-

bacia do córrego Matriz/GO, nota-se que esse cenário vem, ao longo dos anos de 2010, mu-

dando, principalmente se considerado o aumento das áreas de preservação permanente (ma-

tas/cerrado). Fato esse que pode estar diretamente relacionado à construção da barragem da 
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Usina Hidrelétrica de Barras dos Coqueiros, em que há um incentivo maior por parte dos go-

vernantes em aumentar as áreas de preservação ao longo desses lagos criados por essas barra-

gens e com o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e o Programa de Regularização Ambiental 

(PRA).  

O PRA, segundo o Art. 9º do Dec. 7.830/12, “é o conjunto de ações ou iniciativas a se-

rem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover 

a regularização ambiental”  

e o CAR,  

“é um dos instrumentos desse programa, sendo um registro público 

eletrônico de âmbito estadual, obrigatório para todos os imóveis ru-

rais, com a finalidade de integrar as informações ambientais e compor 

uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambi-

ental, econômico, registro declaratório da Reserva Legal, Áreas de re-

servação Permanente e combate ao desmatamento ilegal”. Decreto 

7.830 de 2012. 

 

Portanto, os incentivos feitos pelo Governo Federal podem ter influenciado no aumen-

to das áreas de Matas/Cerrado da microbacia do córrego Matriz. Tal mudança pode ser obser-

vado no Mapa 8 A, B, C e D, respectivamente. 

Primeiramente, os resultados do Índice Kappa foi de 0,91 para o mapa de 2000 8(A), 

0,93 para o mapa de 2005 8(B), 0,94 para o mapa de 2010 8(C), e 0,96 para o mapa do ano de 

2015 8(D). Para Landis e Koch (1997), esses valores apresentam um excelente grau de aceita-

ção dos resultados de classificação dos mapas de uso e ocupação das terras. 

Em 2000, a microbacia era ocupada por 54,14 km2 de pastagem (77,99%) e 15 km2 de 

matas/cerrado (21,61 %). A análise do uso da terra na microbacia do córrego Matriz, no ano 

de 2005, mostra que a pastagem era predominante, com 55,63 km2, correspondendo a 

(80,14%) da área total e 13,51 km2 de matas/cerrado (19,86%). Comparado esses dois anos, 

observa-se que não houve muitas modificações na microbacia, apenas as áreas de preservação 

representadas por matas/cerrado tiveram uma regressão de 10% devido à expansão da pasta-

gem. Todo predomínio dessa pastagem apresentada está relacionado às características físicas 

da microbacia, que favorecem esse tipo de uso. 

 Além das características naturais, a criação de gado possui forte relação histórica com 

o Estado. São reflexos ocorridos em menos de 50 anos do processo de ocupação do Cerrado. 

Lima (2011) afirma que, o Cerrado estava caracterizado com 61 milhões de hectares de pasta-

gens cultivadas, 14 milhões de hectares de culturas anuais e 3,5 milhões de hectares de cultu-
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ras perenes e florestais, sem contar que o Cerrado é responsável por 55% da produção nacio-

nal de carne bovina.  

 Para Silva (2009), essas transformações da expansão agropecuária ocorrem no Centro-

Oeste mais precisamente nos anos de 1970/1980, destacando, ainda, que esse período é carac-

terizado pela expansão da agropecuária nessa região, que perdura até os dias atuais. Galindo e 

Santos (1995) consideram o Centro-Oeste, nesse período, como “região de fronteira”, por 

conta dessa expansão na agropecuária. 

 Fato evidenciado na microbacia no córrego Matriz, vez que houve uma expansão das 

áreas de pastagens, e regressão das áreas de Cerrado entre os anos de 2000 e 2005 como mos-

trado no mapa 8 A e B, influenciado principalmente pelas características físicas da microba-

cia, como solos com baixa fertilidade, além da área apresentar em boa parte uma declividade 

suavemente ondulada que propicia o desenvolvimento da pastagem.  

Para Fidaski (2015), por serem solos com baixa fertilidade e sua camada superficial 

serem arenosas, os latossolos necessitam de um manejo adequado, com uma camada de gra-

míneas. Com isso, observa-se que esses solos voltados para a pastagem é uma ótima alternati-

va, desde que, quando feito o plantio precisa-se fazer a recuperação da fertilidade e da melho-

ria dos atributos físicos dos mesmos, gerando um gasto maior para o proprietário da área. 
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Mapa 8 – Uso da terra entre os anos de 2000 (A), 2005 (B), 2010 (C) e 2015 (D) 

  

  

Elaboração: Alves, W. S. (2016). 

Adaptado por.: RAMALHO, F. L (2016). 
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 Nos anos de 2010 (C) e 2015 (D), o cenário encontra-se diferente. Em 2010, a pasta-

gem corresponde a 51,42 km2, o que totaliza (74,07%) da microbacia, 16,30 km2 de ma-

tas/cerrado (23,48%) e 1,42 km2 de lago (2,45%) para a geração de energia. Com isso, houve 

um acréscimo de 9,97% de matas/Cerrado em relação aos demais usos da terra.  Esse acrés-

cimo relaciona-se com políticas aplicadas em áreas de instalação de usinas hidrelétricas, no 

caso a UHE-Barra dos Coqueiros, pois, na implantação ou funcionamento desses reservató-

rios, são obrigatórias a compensação e a recomposição da área inundada pelo empreendedor 

(BRASIL, 2013). 

Esses empreendimentos hidráulicos, junto com atividades agropecuárias, segundo a 

Lei nº 18.104/2013, são considerados de uso alternativo do solo, pois estão relacionados à 

substituição de vegetação nativa por outras coberturas do solo. De acordo com a classificação 

realizada em 2015, observou-se que 46,18 km2 estão representados por pastagem (66,52%); 

1,39 km2 de silvicultura (2,0%) para produção de carvão mineral; 19,28 km2 de matas/Cerrado 

(27,77%); 1,52 km2 de lago (2,19%); e 0,77 km2 de canavial (1,11%) para a produção de álco-

ol e etanol.  

 Apesar da inserção da silvicultura na microbacia, pode-se notar que houve um aumen-

to na porcentagem de matas/Cerrado de 4,5% em relação ao ano de 2010 e 6% em relação ao 

ano de 2000. Os valores mais altos das matas/Cerrado, na análise feita em 2015, têm um fator 

positivo, pois essas áreas têm importância na preservação e manutenção dos mananciais. 

Esse aumento de matas/Cerrado está relacionado com as formações florestais, savâni-

cas e campestres, como apresentado na seção 4, presentes na microbacia, que foram classifi-

cadas, segundo a Lei nº 18.104, de 18 de julho de 2013, como áreas de Preservação Perma-

nente (APP’s) e Reserva Legal, Segundo a supracitada Lei, essas APP (Capítulo 2, Art. 9º) 

são: 

 

I -  as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perenes e intermi-

tentes excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular; 
II – áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais; 
III – áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida 

na licença ambiental; 
IV – áreas no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica; 
V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º; 
VI – no topo de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 

100 metros e inclinação média maior que 25º. 
 

A Reserva Legal é área com cobertura de vegetação nativa em áreas de imóvel rural, a 

título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação 
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Permanente, excetuados os casos previstos no art. 68 da Lei federal nº 12.651, de 25 de maio 

de 2012. 

Outro fator importante no aumento da vegetação é a obrigatoriedade que o proprietário 

de terras tem pelo Cadastro Ambiental Rural – CAR, como mencionado anteriormente. A Lei 

nº 18.104, de 18 de julho de 2013, estabelece normas sobre a proteção da vegetação, dispondo 

de áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, definindo regras sobre a ex-

ploração florestal. 

 Observou-se ainda decréscimo da pastagem justificado pela inserção da silvicultura e 

monocultura de cana-de-açúcar a qual alcançou 7,55%. Franco e Assunção (2011) avaliam 

que a falta de organização de atividade agrícola impôs a cana-de-açúcar como ocupação de 

muitas terras de pastagens inapropriadas para outras culturas. Com isso, a partir de 2015, a 

microbacia caracterizava-se segundo a Foto 5, com o uso da cana-de-açúcar, pastagem, silvi-

cultura de eucalipto, mogno (não está presente na figura) e as áreas de preservação permanen-

te, representados por matas/Cerrado. 

Foto 5– Caracterização do uso e ocupação da microbacia do córrego Matriz no ano de 2016. 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 Como resultado do estudo, pode-se observar que o uso e ocupação da microbacia do 

córrego Matriz sofreu modificações ao longo dos 15 anos, como a inserção da silvicultura 

(mogno e eucalipto), a monocultura da cana-de-açúcar e com a criação de empreendimento 

hidráulico - UHE Barra dos Coqueiros. 
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O que se observa como um dos fatores impactante do córrego Matriz é o pisoteio do 

gado, carecido de manejo adequado da pastagem e pela falta de infraestrutura verificada nos 

corredores de travessia desse gado (Foto 6). 

 

Foto 6– Área impactada na microbacia do córrego Matriz/GO. 

 

Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 Essas áreas impactadas não ocorrem em toda extensão da microbacia, estão presentes 

nos pontos de coleta 2, 3 e 4. Esses pisoteios estão atrelados ao surgimento de sulcos e ravi-

nas, além de assoreamento do canal fluvial. Segundo a Lei nº 18.104/2013, são atividades de 

baixo impacto a abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quan-

do necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas ou animais para a obten-

ção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal ou 

agroextrativista sustentável (BRASIL, 2013). 

 O predomínio da pastagem na microbacia do córrego Matriz/GO está relacionado com 

o relevo da área e por apresentar, em sua maior parte, solos com baixa fertilidade e esse tipo 

de uso da terra necessita de práticas simples de conservação do solo, para a manutenção do 

pasto e para o controle de processos erosivos. 
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6 ENQUADRAMENTO DO CORPO D’ÁGUA 

 

 Compreender a importância da qualidade da água para a vida humana é de extrema 

importância, com isso, a determinação da qualidade da água tem sido adotada como um dos 

principais critérios para o estabelecimento do uso da água. 

Por essa razão, foram desenvolvidos vários parâmetros e resoluções a fim de serem 

aplicados nos estudos voltados à qualidade da água, como por exemplo, a Resolução CO-

NAMA nº 357, de 17 de Março de 2005, que dispõe as diretrizes para a classificação dos cor-

pos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, tendo como objetivo principal 

estabelecer condições e padrões de lançamentos de efluentes em corpos d’água.  

 

6.1 PARÂMETROS FÍSICOS 

 

6.1.1 Turbidez 

 

 A turbidez da água é o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessá-la, 

devido à presença de sólidos em suspensão, como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e 

de detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral (CETESB, 2003).  

 Para Montoya et al. (2012), a turbidez tem sido uma característica amplamente aplica-

do na determinação de qualidade da água, uma vez que sua medição é rápida, econômica e de 

fácil interpretação. O valor recomendado para turbidez de água bruta, segundo a Resolução 

CONAMA (357/05), é de até 40 NTU para classe 1 em ambientes lóticos, entre 40 e 100 para 

classe 2 e  acima de 100 para as classes 3 e 4. 

 Os resultados de turbidez estão em acordo com os valores estabelecidos para rios de 

classe 1 da Resolução vigente, os quais apresentaram um valor mínimo de 2,8 NTU no dia 

14/06/15 em relação às demais campanhas e máximo de 27,8 NTU na campanha do dia 

05/03/16 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Valores de turbidez dos pontos das quatro campanhas do córrego Matriz em com-

paração com a Resolução CONAMA (357/2005)  

 
Fonte: Produção da autora (2016).  

 

 Ao se observar os resultados, pode-se dizer que os valores estão totalmente relaciona-

dos aos índices pluviométricos, no qual, o mês de junho apresentou 7,3 mm, em setembro 

40,7 mm, dezembro 113,3 mm e março 149,6 mm. Como nos resultados de precipitação, o 

gráfico mostra os resultados crescentes de turbidez em relação aos meses de campanha. O grá-

fico mostra também que os resultados de turbidez são menores à montante (ponto 1) e aumen-

ta progressivamente para o ponto 4, que fica à jusante da microbacia. 

Com isso, quanto mais próximo da nascente menos turva está a água, ao contrário dos 

pontos próximos à foz, em que as águas são mais turvas e a vegetação é mais escassa. Outro 

fator que deve ser levado em consideração é que os valores de turbidez aumentaram no perío-

do de chuvoso, o que proporciona o processo de lixiviamento dos solos e o carreamento de 

material para o curso d’água. 

Na campanha de junho ocorreu menor índice pluviométrico do ano, com 7,3 mm, e 

média de vazão para os 4 pontos de 0,3m³, resultando assim nos menores valores de turbidez, 

mínimo de 2,8 NTU no P1 e máximo de 13,45 NTU no P4. A segunda campanha, realizada 

no dia 12/09/15 apresentou índice de turbidez mínimo de 3,29 NTU no P1 e máximo de 14,9 

NTU no P4. Esse aumento dos resultados nessa campanha é decorrente da presença de chuva 

em 6 dias consecutivos antes da coleta (1,34 mm) no total. 

No dia 05/12/15, realizou-se a terceira campanha, com valor mínimo de turbidez de 

6,74 NTU no P1 e máximo de 17,65 NTU para o ponto 4. Nesse mês verificou-se uma média 

de 113,3 mm de chuva e uma vazão média de 0,2 m³. Na última campanha, no dia 05/03/16, 

devido ao alto índice pluviométrico, os valores de turbidez foram maiores, apresentando mí-

nimo de 10,03 NTU no P1 e 27,8 NTU no P4. Esse mês teve o maior índice pluviométrico, de 
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149,6 mm, em relação ao primeiro campo, teve um aumento de 143,2 mm. Já a vazão teve um 

acréscimo para 0,4 m³. No geral, os valores de turbidez obedeceram uma média de 5 NTU 

para o P1, 11 NTU para o P2, 13 NTU para o P3 e 16,3 NTU para o P4. 

Batista (2016) justificou seus resultados de turbidez no Ribeirão Paraíso, em Jataí/GO, 

segundo os índices pluviométricos e o uso da terra. Por exemplo, o mês de novembro teve os 

maiores valores de turbidez em relação às outras campanhas, variando de 10,69 NTU à 35,45 

NTU, devido à presença de leve precipitação no dia da coleta, o que resultou com a lixiviação 

de sólidos ao ribeirão, alterando os teores de turbidez. A justificativa encontrada por essa au-

tora não difere para córrego Matriz, que apresentou maiores resultados nos meses que tiveram 

o maior índice pluviométrico. Isso acontece, pois, com o aumento das chuvas, altera-se a va-

zão do curso d’água e todo material depositado no leito é agitado e, consequentemente, deixa 

a água mais turva, com a presença de sedimentos e matéria orgânica.  

 O córrego Matriz, na maior parte de seu uso e ocupação, destina-se à criação de gado 

em todos os pontos de coletas - P1, P2, P3 e P4 (Foto 7), em que os animais tem acesso em 

suas margens para a dessedentação. Ao decorrer do tempo e com a falta de conservação do 

solo, esses locais tornam-se propícios para degradação do ambiente, principalmente no perío-

do chuvoso, quando o arraste de sedimentos é maior com o escoamento superficial. Não obs-

tante, alguns pontos sofrem com essa degradação, por exemplo, assoreamento do curso d’água 

devido ao excesso do pisoteio do gado, principalmente nos pontos 2, 3 e 4, levando em consi-

deração as características físicas da microbacia, como, pedologia, declividade e clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Foto 7– Locais de acesso do gado nos pontos de coleta do córrego Matriz/GO 

 
Fonte: Produção do autor (2016). 
 

 

6.1.2 Resíduos Totais (RT) 

 

 A concentração de RT não é diferente da turbidez, ou seja, está diretamente relaciona-

da ao índice pluviométrico da região e ao modelo de uso da terra dos pontos de coleta, como 

pastagem, agricultura, áreas de APP, barramentos, entre outros. Conforme Tavares (2005), 

altas concentrações de RT reduzem a passagem de luz solar, afetando organismos bentônicos 

e desequilibrando as cadeias tróficas. 

 Para a Resolução CONAMA nº 357/2005, os RT, em qualquer uma das classes de 

água doce, não podem ultrapassar a 500 mg/L. Os resultados das quatro campanhas apresenta-

ram valores muito baixos em relação à Resolução vigente, com mínimo de 1,50 mg/L e má-

ximo de 23,67 mg/L entre as quatro campanhas (Gráfico 3). 
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Gráfico 3– Valores de resíduos totais dos pontos das quatro campanhas do córrego Matriz em 

comparação com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 
 

Na campanha realizada no dia 14/06/15, o mínimo de resíduos totais detectado foi 

1,50 mg/L no P1 (mais próximo da nascente) e máximo de 6,33 mg/L no P3. No dia 12/09/15, 

os valores variaram de mínimo de 14,17 mg/L e máximo de 27,67 mg/L, na data dessa cam-

panha estava chovendo, por isso apresentou os maiores valores de RT. No dia 05/12/2016, 

teve variação de 8 mg/L, sendo verificado 4 mg/L para o P1 e 12,83 mg/L para P4. Ao obser-

var os resultados desse parâmetro, nota-se que os valores sempre aumentam nos pontos pró-

ximos à foz da microbacia, pois, a tendência da foz é sempre ter um acúmulo maior de sedi-

mento no curso d’água. 

Na última campanha, realizada no dia 05/03/16, o valor mínimo foi de 6,33 mg/L para 

P1 e máximo de 23,67 mg/L para P4. Em geral, a média progressiva de RT foi de 5,17 mg/L 

para P1, 9,83 mg/L para P2, 12,50 mg/L para P3 e maior média para P4, com 18,25 mg/L . 

Isso demonstra que a região mais próxima da UHE-BC é uma área receptora de sedimentos 

provenientes de processos erosivos das margens à montante, bem como do escoamento super-

ficial de toda microbacia de drenagem. 

 Não diferente dos resultados obtidos no córrego Matriz, Morais (2014), em sua pes-

quisa na Bacia do Rio Corumbataí, SP, também relata que as variações dos valores de RT es-

tão relacionados com o período de chuvoso, sendo que os maiores valores apresentados em 

sua pesquisa foram em dezembro e fevereiro. 
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6.1.3 Temperatura (T) 

  

 Para a Resolução CONAMA nº 357/2005, a T não exibe padrão específico de máxima 

e mínima; por outro lado, a CETESB (2009) diz que as águas do Brasil variam de 0º C a 30º 

C. Esse parâmetro influencia diretamente nos processos químicos, físicos e biológicos que 

ocorrem na água. Tundisi (2008) afirma que a temperatura da água estabelece padrões de 

comportamento fisiológico (respiração, por exemplo), limita ou acelera o crescimento de or-

ganismos e interfere nos processos reprodutivos. 

 O balanço entre a radiação solar que chega a uma superfície e a que sai é determinante 

no maior ou menor grau de temperatura de um corpo, pela capacidade de transformar o calor 

latente e sensível (ROCHA, 2012). O mesmo autor retrata que a temperatura sofre influência 

direta da sazonalidade da estação entre os períodos seco e úmido: flutuação diária de energia 

solar, relevo, altitude, latitude, profundidade do rio, presença de vegetação em seu entorno. 

 No gráfico 4, são apresentados os resultados de T nas quatro campanhas. Esses resul-

tados estão diretamente relacionados com o horário de coleta, os pontos que apresentaram 

maiores T são os que tiveram coleta no período da tarde e no verão, como o resultado do Pon-

to 1 da 3ª campanha do mês de dezembro, que teve resultado de 27,45º C. As coletas que fo-

ram realizadas no período da manhã e no inverno apresentaram as menores temperaturas. Sa-

be-se que nesse período tem uma menor incidência de radiação solar a exemplo disso eviden-

cia-se o ponto 4 da 1ª campanha do mês de junho com 20,2º C. 

Para Rocha et al. (2013), ressalta ainda outro fator relevante, a preservação da mata ci-

liar, que proporciona o sombreamento do curso d’água, amenizando incidência de radiação 

solar sobre o corpo hídrico propiciando também atenuando a temperatura da água. 

 As coletas realizadas no mês de junho e setembro foram as que apresentaram menor T 

e estão caracterizadas pela estação menos chuvosa (período seco). Já os meses chuvosos, de 

dezembro e março, apresentaram maiores temperaturas. O gráfico 4, mostra que a temperatura 

atmosférica apresentou resultados menores em junho e setembro e resultados maiores em de-

zembro e março. Essa temperatura atmosférica influencia diretamente na temperatura do cor-

po d’água. 

 Em média, a T do córrego Matriz seguiu 24,1º C para P1 e P2, 24º C para P3 e 24,6º   

C para P4. A alta temperatura do P4 está relacionada com a radiação solar, que é maior nessa 

área, interferindo, assim, nos seus resultados. 
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Gráfico 4– Valores de temperatura dos pontos das quatro campanhas do córrego Matriz em 

comparação com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

Fato semelhante ao ocorrido com os resultados de temperatura do córrego Matriz foi 

detectado na pesquisa de dois anos de Morais (2014), na microbacia do rio Cabeça, na bacia 

do rio Corumbataí-SP, em que os menores valores encontrados de T foram no período se-

co/frio, de 15,9° C, e no período chuvoso/quente os valores mais elevados, com máxima de 

26,7° C. E ainda detectado em pesquisa realizada por Batista (2016), no Ribeirão Paraíso, o 

menor valor de T também foi encontrado no mês de agosto – 19,3°C, como ela distingue co-

mo inverno/seco, e maior valor no mês de novembro chuvoso - 26° C.  

Independente da classe, não existe limitante de T, segundo a Resolução CONAMA nº 

357/05. Mas, é importante na análise com outros parâmetros, pois elevadas temperaturas po-

dem aumentar a taxa de reações químicas, físicas e biológicas ou diminuir a solubilidade dos 

gases, por exemplo, oxigênio dissolvido. 
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6.2 PARÂMETROS QUÍMICOS 

 

6.2.1 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, os valores de oxigênio dissolvido (OD) 

para cursos d’água de ambientes lóticos não podem ser inferiores a 6 mg/L para classe 1; 

5mg/L para classe 2; 4 mg/L para classe 3; 2 mg/L para classe 4. Isso se dá pelo fato de que 

esses resultados servem para auxiliar na determinação do grau de poluição do curso d’água. 

Os resultados de OD nas quatro campanhas realizadas estão representadas no gráfico 

5, conforme o enquadramento dos valores pela Resolução CONAMA nº357/2005. 

Gráfico 5– Valores de oxigênio dissolvido dos pontos das quatro campanhas do córrego Ma-

triz em comparação com a Resolução CONAMA (357/2005). 

 

Fonte: Produção da autora (2016). 
 

O OD apresentou resultado mínimo de 6,58 mg/L na campanha do dia 05/12/15 e má-

ximo de 7,98 mg/L na campanha do dia 14/06/15 (média de 7,07 ± 7,19 mg/L). Ressalte-se 

que, na primeira campanha (14/06/15), todos os resultados das amostragens apresentam-se 

inseridos na classe 1 da Resolução CONAMA nº357/2005, com uma variação muito pequena, 

com mínimo de 7,39 mg/L no ponto 1 e máximo de 7,98 mg/L no ponto 4. 

Esses resultados altos da primeira campanha estão relacionados por ser um período se-

co e frio, as temperaturas são mais amenas nessa estação, o que contribui para a solubilidade 

maior desse gás na água, como explica Morais (2010) em sua pesquisa realizada na microba-

cia do rio Cabeça, SP. Os valores da segunda campanha, do dia 13/09/15, foram diferentes da 

primeira campanha em relação aos resultados dos pontos, como se observa no ponto 4, que 
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teve mínima de 7,28 mg/L e o ponto 2, com máxima de 7,53 mg/L; por outro lado, todos os 

pontos pertencem à classe 1, determinada pelo CONAMA nº357/2005. 

 Na terceira campanha, do dia 05/12/15, os pontos também pertencem à classe 1 deter-

minada pelo CONAMA nº357/2005. Nessa campanha, o ponto 1 teve mínima de 6,58 mg/L e 

o ponto 4 teve máxima de 6,92 mg/L. Na última campanha, do dia 05/03/15, o ponto 1 apre-

sentou mínima de 6,74 mg/L e o ponto 4 máxima de 7,07 mg/L, todos pertencentes à classe 1 

da Resolução CONAMA nº357/2005. 

 As mínimas da 3ª e 4ª campanha estão relacionadas ao aumento das chuvas (dezembro 

± 113,3 mm e março ± 149,6 mm) e da vazão (dezembro ± 0,2 e março ± 0,4). Se ocorre um 

aumento da vazão, há uma diminuição da concentração de matéria orgânica no leito do córre-

go Matriz, com isso, essas campanhas apresentaram maior concentração de OD. Para Bucci e 

Oliveira (2014), em uma análise feita na represa Dr. João Penido, em Juiz de Fora/MG, as 

mínimas observadas nos afluentes da represa ocorrem no mês de cheia, devido ao escoamento 

superficial da bacia de drenagem, mostrando que os córregos são mais vulneráveis ao impacto 

das águas pluviais. 

 Para Von Sperling (2007), o consumo de oxigênio dissolvido está diretamente relacio-

nado com o lançamento de esgotos e de autodepuração. No momento em que é lançada uma 

carga poluidora nesse curso d’água, ocorre um aumento da matéria orgânica e, consequente-

mente, uma proliferação de bactérias, resultando indiretamente na qualidade da água devido 

ao consumo de oxigênio dissolvido. O que não é o caso do córrego Matriz, pois encontra-se 

inserido em área rural, sem a presença de lançamento de efluentes urbanos (esgoto). 

 

6.2.2 Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO) 

Ao observar o gráfico 6, os valores de DBO tiveram uma variação em relação à Reso-

lução CONAMA nº357/2005, sendo esses valores determinados pela classe 1, classe 2 e clas-

se 3. O DBO apresentou um resultado mínimo de 1,59 mg/L na campanha do dia 14/06/15 e 

máximo de 7,21 mg/L na campanha do dia 13/09/2015 (média de 3,5 ± 4,2 mg/L). Essa dife-

rença de resultado está relacionada com a chuva e com deposição de material orgânico.  

Von Sperling (2007) destaca que a matéria orgânica pode ter origem natural, ou seja, 

vegetal, animal, microrganismos e antropogênica, como despejos domésticos e industriais. 

Conforme esse autor, a matéria orgânica presente nos corpos d’água e nos esgotos é uma 

característica de primordial importância, sendo a causadora do principal problema de poluição 
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das águas: o consumo do oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos seus processos 

metabólicos de utilização e estabilização da matéria orgânica. 

 

Gráfico 6– Valores de DBO dos pontos das quatro campanhas do córrego Matriz em compa-

ração com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 A campanha do dia 14/06/15 encontra-se determinada pela classe 1 da Resolução, va-

riando seus resultados em mínima de 1,59 mg/L no ponto 1 e máxima de 2,84 mg/L no ponto 

4. 

 Na segunda campanha, realizada no dia 12/09/15, os valores de DBO já se encontram 

determinados pelas classes 2 e 3 da Resolução. Esses valores tiveram variação mínima de 

4,15 no ponto 2 e máxima de 7,21 mg/L no ponto 4. Esse ponto encontra-se na classe 3 e os 

pontos 1, 2 e 3 na classe 2. 

 Ao analisar a terceira campanha, do dia 05/12/15, os resultados dos pontos encontram-

se determinados pela classe 2 da Resolução, apresentando uma mínima de 5,90 mg/L no pon-

to 3 e máxima de 6,30 mg/L no ponto 2. 

 Na última campanha, do dia 05/03/16, todos os pontos encontram-se determinados pe-

la classe 2 da Resolução, apresentando valor mínimo de 3,30 mg/L no ponto 2 e máximo de 

4,80 mg/L no ponto 4. 

 

6.2.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 O potencial hidrogeniônico (pH) não tem implicação em termos de saúde pública, a 

menos que esses valores sejam extremamente baixos ou elevados, podendo ocasionar algum 

problema de irritação no olho ou na pele. Por outro lado, podem afetar a vida aquática, como 
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os peixes e os microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico dos esgotos (VON 

SPERLING, 2007). 

 Para a Resolução CONAMA nº357/2005, os valores de pH para todas as classes de-

vem estar entre 6,0 a 9,0. Com isso, o gráfico 7, revela que todas as campanhas realizadas no 

córrego Matriz estão dentro das classes estabelecidas pela Resolução. Para Paula (2011), as 

águas naturais do Cerrado caracterizam-se como um aspecto positivo à qualidade da água. 

 

Gráfico 7– Valores de pH dos pontos das quatro campanhas do córrego Matriz em compara-

ção com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
Fonte: Produção da autora (2016).  

 

 Todos os valores de pH realizados na campanha do dia 14/06/15 permaneceram entre 

7,05 (Ponto 1) a 7,85 (Ponto 4). Esses valores crescentes estão relacionados com a preserva-

ção das matas ciliares de cada ponto. O ponto 1 fica próximo à nascente da microbacia, lugar 

mais preservado, com maior concentração de matéria orgânica, ao longo dos demais pontos, 

há uma preservação dessa mata ciliar. Porém, à medida em que chega-se próximo a foz, a ve-

getação torna-se esparsa, o curso d’água mais largo e com menor profundidade, tornando mais 

vulnerável o contato do gado nessas áreas, por exemplo. 

 Na pesquisa realizada por Batista (2016), ao analisar os valores de pH nos 11 pontos 

de amostragem da bacia do ribeirão Paraíso, no município de Jataí, a autora descreve que as 

variações ocorridas nos resultados do pH estão inteiramente relacionadas com as característi-

cas naturais ou artificiais do corpo hídrico em questão, e que o uso da terra, como pastagem, 

agricultura tornam-se aspectos relevantes para alteração dos resultados deste parâmetro, visto 

que,  quanto maior a preservação do local, menor será seu valor de pH, ou seja, mais ácido, 

devido à presença de matéria orgânica no local, como ela descreve os valores encontrados no 

Ponto 1 da bacia. 
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 Os valores encontrados na segunda campanha realizada no dia 12/09/15 teve uma va-

riação de 6,18 no Ponto 1 à 7,03 no Ponto 3. O que chama atenção nessa campanha é o Ponto 

4 apresentar um valor de 6,45, o qual está relacionado com a presença de chuva na hora da 

coleta de dados. No momento, o curso d’água estava com grande concentração de sólidos em 

suspensão, incluindo sedimentos e materiais orgânicos, proporcionando, assim, uma diluição 

dos íons, elevando o valor do pH. 

 Na terceira campanha, do dia 05/12/015, os valores de pH apresentaram pequena am-

plitude, sendo o valor mínimo de 6,27 no Ponto 1 e 7,34 no Ponto 4. Na última campanha, 

realizada no dia 05/03/16, o menor valor de pH encontra-se no Ponto 2, equivalente a 6,94, e 

o maior valor no Ponto 1, sendo 7,44, contrariando toda lógica de análise dos pontos, até 

mesmo contrapondo a análise feita no trabalho de Batista (2016), em que analisou os dados no 

Ribeirão Paraíso em Jataí/GO e verificou que o pH do ponto 1 em todas as campanhas foram 

menores seus valores que os demais pontos, devido uma maior preservação do local. 

Esse valor no Ponto 1 indica que, provavelmente, outros fatores ambientais, naturais 

ou antrópicos influenciaram no dia dessa coleta nesse ponto. Além disso, tem-se a intensa 

pluviosidade (149,6 mm) ocorrida em março/2016, que provocou stress nesse ambiente, apre-

sentando o pH em desconformidade em todas as medições. 

 

6.2.4 Fósforo Total (Pt) 

 O fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de abastecimento; por 

outro lado, é um elemento essencial para o crescimento de algas e, quando em elevadas con-

centrações, pode levar à eutrofização do curso d’água. 

Ao observar o gráfico 8, percebeu-se que na campanha 1 (14/06/15) os valores enqua-

draram-se na classe 1 da Resolução CONAMA nº357/2005, com variação dos valores de 

0,001 (ponto 3 e 4) a 0,005 (ponto 2). 

Diferente da primeira, a campanha realizada no dia 12/09/15 em que apresentou resul-

tado mínimo de 0,32 mg/L e máximo de 0,54 mg/L. A terceira campanha, do dia 05/12/15, 

apresentou o mínimo de fósforo de 0 mg/L (fora da gama do aparelho) e máximo de 0,09 

mg/L. Na última campanha, em 05/03/15, o mínimo foi de 1,05 mg/L e máximo 4,28 mg/L. 
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Gráfico 8– Valores de fósforo dos pontos das quatro campanhas do córrego Matriz em com-

paração com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

Para a Resolução CONAMA nº357/2005, os valores de fósforo para ambientes lóticos 

obedece os valores máximos estipulados como referencia 0,1 mg/L para classe 1 e 0,15 mg/L 

para classe 3, as demais classes, 2 e 4, não apresentam valores para a Resolução vigente. Va-

lores acima deste estabelecido pela Resolução foram observados no gráfico 8, no P1 (0,54 

mg/L), P2 (0,32 mg/L), P3 (0,53 mg/L), P4 (0,40 mg/L,) na segunda campanha do dia 

12/09/15, no P1 (2,66 mg/L), P2 (4,28 mg/L), P3 (2,80 mg/L), P4 (1,05 mg/L), na quarta 

campanha, do dia 05/03/16. 

Deve ser levado em consideração que, nos meses de setembro e março, foram regis-

tradas chuvas nos dias anteriores às coletas, favorecendo a contribuição do fósforo para os 

leitos do curso d’água. Possivelmente proveniente do excremento animal, e ainda dos adubos 

fosfatados utilizados no preparo e manutenção de áreas de agricultura e pecuária conforme 

Esteves (1998).  

 Os valores elevados da campanha realizada no dia 05/03/16 chamam atenção, podendo 

estar relacionados com o alto índice pluviométrico (149,6 mm), indicando que a microbacia 

está sendo impactada por fontes de fósforo e lixiviações ocorridas no solo e rochas, devido 

algumas áreas da microbacia apresentarem o solo descoberto para o preparo da agricultura e 

manejo do pasto para pecuária. 

 Para Siqueira Aprile e Miguéis (2012), na pesquisa realizada no rio Parauapebas, no 

Pará, os resultados elevados desse macronutriente estão sujeitos a fatores bióticos (consumo 

de fitoplâncton) e abióticos, sendo que as reações de formação de fosfato em associação com 

os íons Cálcio, Ferro (principal origem: fragmentação das rochas), Magnésio e dependem es-

pecialmente do pH do meio. 
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6.2.5 Nitrogênio Total (Nt) 

  

 O nitrogênio é um componente importante em termos de geração e do próprio controle 

da poluição das águas, pois é um elemento indispensável para o crescimento de seres vivos, 

crescimento de algas, podendo também atuar como fertilizante em culturas irrigadas. Por ou-

tro lado, pode ser encontrado nas formas de nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico 

(variável), íon amônio (NH4
+), de amônia livre (NH3), nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-) o que 

pode ocasionar alguns danos, como: na forma de NO3
-, pode associar a doenças como a me-

temoglobina; na foma de NH3 é diretamente tóxico aos peixes; quando estiver no processo de 

nitrificação (conversão de NO3 a NO2
- a NO3

-), pode implicar no consumo do oxigênio dis-

solvido da água (VON SPERLING, 2007). 

 Pela Resolução CONAMA nº357/05, o máximo permitido para classe 1 e classe 2 é de 

3,7 mg/L, para a classe 3 é de no máximo 13,3 mg/L e para classe 4 é mais que 13,3 mg/L. Ao 

analisar os valores da pesquisa, observou-se que nenhum ponto avaliado apresentou valores 

superiores a 3,7 mg/L, portanto, em todas as campanhas, o curso d’água permaneceu na classe 

1 determinada pela Resolução vigente.  

A partir do gráfico 9, é possível analisar todos os resultados dos pontos durante as qua-

tro campanhas. Como pode ser observado, todos os pontos apresentaram valores abaixo da 

classe 1 estabelecido pela Resolução, como anteriormente mencionado (média de 0,07 ± 

0,27). 

 

Gráfico 9– Valores de nitrogênio dos pontos das quatro campanhas do Córrego Matriz em 

comparação com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 



79 

 

Na primeira campanha, não foram detectados valores de nitrogênio total (devido à fai-

xa de leitura do aparelho fotocolorímetro), não obtendo, assim, nenhum resultado na campa-

nha realizada no dia 14/06/15. 

No dia 12/09/15, a segunda campanha apresentou resultado de 2,8 mg/L no P2. Nos 

pontos 1, 3 e 4, o equipamento não detectou valores. Nessa campanha, o único ponto que 

apresentou resultado alto em relação aos demais pontos foi o P2, sendo que o mesmo obedece 

ainda a classe 1 da Resolução. Esse valor pode estar relacionado com a presença de gado no 

local e como o ponto teve a menor vazão da campanha, com 0,01 m3/s, resultou em uma me-

nor dissolução dos sedimentos e outros materiais presentes na hora da coleta. 

Ao contrário do córrego Matriz, Batista (2016), em sua pesquisa no Ribeirão Paraíso, 

Jataí/GO, detectou valores elevados de nitrogênio, que foram associados à falta de preserva-

ção do local, pastagem e lavoura, tornando o corpo hídrico vulnerável ao aumento dos valores 

dos parâmetros.  

Martinelli et al. (2010) afirma que que as alterações ocorridas na bacia hidrográfica do 

rio Piracicaba/SP estavam diretamente relacionadas com o uso de fertilizantes nitrogenados na 

agricultura, ou seja, o Nt nessa área é derivado de fontes antropogênicas, principalmente liga-

dos ao manejo das culturas presentes na bacia. Morais (2010) afirma ainda em sua pesquisa, 

que os maiores valores de Nt foram no período chuvoso/quente, como ele determina, princi-

palmente no mês de dezembro, consequentemente, pelas fortes chuvas que antecederam esta 

coleta e o manejo e conservação do solo nesse período. 

A terceira campanha apresentou a maior média de todas as demais e também a maior 

homogeneidade (mínimo de 0,53 mg/L no P2 e máximo de 1,42 mg/L no P1). Nem por isso, o 

córrego Matriz apresentou resultados além do permitido pela Resolução CONAMA nº 

357/2005, evidenciando resultados em torno de 0,53 mg/L no P1; 1,24 mg/L no P2; 1,26 mg/L 

no P3 e 1,42 mg/L P4. Lembrando que, nessa data, alguns pontos apresentavam solo exposto 

(Foto 8) para a realização do plantio de gramíneas para pasto, visto que a maior parte do seu 

uso está direcionado à criação de gado e ainda a declividade e ao solo apresentado pela foto 8. 

Na última campanha, os valores de Nt foram baixos, variando de 0,14 mg/L no  P4 a 0,49 

mg/L no P3, enquadrando dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA.  
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Foto 8– Solo exposto para preparo de plantio, na área de vertente da microbacia do córrego 

Matriz/GO 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 

6.3 PARÂMETROS BIOLÓGICOS 

6.3.1 Coliformes Termotolerantes (CT) 

 Os coliformes termotolerantes são do grupo que fermentam a lactose a 44,5 +/- 0,2º C, 

em 24 horas, de origem exclusivamente fecal. Essa bactéria é considerada a mais específica 

indicadora de contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos patogênicos. 

 Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, as classes 1 e 2 de água doce, para bal-

nealidade, exige um padrão de 250 coliformes termotolerantes por 100 milímetros para exce-

lente, de 500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros para muito boa e 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros para água satisfatória. Para os demais usos, o curso d’água 

de classe 1 não pode ultrapassar de 200 coliformes termotolerantes e, para classe 2, não pode 

ultrapassar a 1.000. Os resultados de CT nas campanhas realizadas no córrego Matriz estão 

espacializados no gráfico 10 (não apresenta limite da classe 2, pois o gráfico ficaria destorci-

do). 
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Gráfico 10 – Valores de coliformes termotolerantes dos pontos das quatro campanhas do cór-

rego Matriz em comparação com a Resolução CONAMA (357/2005) 

 
 Fonte: Produção da autora (2016).  

 

Na primeira campanha, realizada em 14/06/15, os valores de CT variaram de 121 

NMP/100 mL-1 no P1 a 286 NMP/100 mL no P2. Portanto, estatisticamente falando, a campa-

nha apresentou uma média de 195 NMP/100 mL. Na campanha realizada no dia 12/09/15, os 

valores de CT variaram de 220 NMP/100 mL no P2 a 370 NMP/100 mL no P4. Sua média 

apresentou valor de 299 NMP 100 mL. A terceira campanha, do dia 05/12/15, apresentou mí-

nimo de 211 NMP 100 mL  no P4 e máximo de 431 NMP 100 mL  no P2. Sua média teve va-

lor de 330 NMP 100 mL entre os pontos. 

 Na última campanha, do dia 05/03/16, verificou-se valor mínimo de 141 NMP 100 mL 

no P4 e máximo de 396 NMP 100 mL no P2. Essa campanha apresentou a segunda maior va-

zão em relação às demais. A oscilação do P2 deve estar relacionada à degradação do solo (Fo-

to --) e retirada de vegetação, observadas durante toda pesquisa. E ainda a presença de fezes 

de animais silvestre e do gado que circundam os pontos de coleta. 

A degradação do solo está relacionada com a retirada da vegetação do local; conse-

quentemente, o solo fica exposto, tornando-se mais vulnerável ao pisoteio do gado e ao carre-

amento de sedimentos para as áreas de fundo de vale (Foto 9), nesse caso, para o córrego a 

partir do escoamento superficial. Esses sedimentos apresentam materiais lixiviados de rochas 

e solos, além de excrementos de animais, podendo, assim, alterar os parâmetros físicos, quí-

micos e biológicos da água. 
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Foto 9– Área degrada ás margens do córrego Matriz/GO 

 
Fonte: Produção do autor (2016). 

 

Os coliformes termotolerantes são apenas uma amostra do grupo dos coliformes totais. 

Como são bons indicadores de qualidade da água, os coliformes termotolerantes têm uma 

maior significância na avaliação em termos de poluição de lançamento de esgoto in natura 

das moradias rurais ou mesmo de atividades como criação de bovinos e suínos. 

 Ao analisar outras pesquisas relacionadas com análise de qualidade da água, observou-

se que os resultados de coliformes termotolerantes estão muito relacionados com as particula-

ridades de cada local. Peixoto et al. (2014), ao desenvolverem suas análises, perceberam que 

o alto índice de coliformes estava ligado aos períodos de seca, em que a pouca vazão do Rio 

Beem, no Município de Humaitá/AM, faz com que ocorra uma menor diluição do lançamento 

de esgoto bruto ou dejetos de animais. 

 Com isso, observa-se que o Córrego Matriz está fora do enquadramento de classe 1 da 

resolução vigente em todas as campanhas. Na primeira campanha o corpo hídrico ficou na 

classe 2 da resolução devido os resultados de CT, já as campanhas 2, 3 e 4 ele se enquadra 

como classe 3, segundo os resultados de fósforo e DBO. 
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7 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 A qualidade dos recursos hídricos locais merece atenção de modo que garanta a pre-

servação ambiental, tanto para a conservação dos ecossistemas, quanto para as futuras gera-

ções. Com o intuito de minimizar ou mesmo evitar tais problemas, criam-se métodos que ga-

rantam uma eficaz gestão dos recursos hídricos. Com isso, um método que auxilia essa gestão 

é o índice de qualidade de água.  

O Índice de Qualidade de Água (IQA) foi desenvolvido por uma organização indepen-

dente, a National Sanitation Foundation – NSF, que selecionou vários parâmetros mais signi-

ficativos e para cada um deles atribuiu pesos de acordo com sua relevância. 

 No Brasil, entidades como a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) do estado de São Paulo, o COMITESINOS e a Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luiz Roessler, do estado do Rio Grande do Sul, entre outras, fizeram 

adaptações no IQA em relação aos parâmetros e fórmula de cálculo (MORETTO et al., 2012). 

Por exemplo, em São Paulo, são utilizados os parâmetros de fósforo total, resíduo total e ni-

trogênio total e no Rio Grande do Sul foi retirado o parâmetro de temperatura. Conclui-se que 

cada entidade utiliza os parâmetros de maior relevância em suas regiões, ou seja, adaptaram 

aos parâmetros que interferem mais no que condiz com a realidade local. 

Assim, a análise de qualidade da água é feita de acordo com as normas estabelecidas 

pelo IQA-CETESB. Na seção 2, o quadro 3 apresenta a classificação do IQA-CETESB, que 

classifica as amostras em 5 categorias, associadas a valores ponderáveis estabelecidos de mí-

nimo e máximo e representados por cores diferentes (padrão), sendo que a água considerada 

de péssima qualidade, quando o cálculo do IQA obtiver resultado valor abaixo de 19 (verme-

lho); qualidade ruim se o valor encontrado for de 19 a 36 (laranja); qualidade média, entre 36 

e 51 (amarelo); águas de boa qualidade entre 51 a 79 (verde); águas de ótima qualidade entre 

79 e 100 (azul). 

 A tabela 7 representa os resultados do IQA-CETESB, que correspondem às quatro 

campanhas da pesquisa realizada na bacia do córrego Matriz. Os mapas (9, 10, 11 e 12) mos-

tram que o IQA-CETESB encontrou resultados diferentes em todos os pontos, indicando que, 

durante a pesquisa, houve interferência nos parâmetros de análise da água na microbacia, tan-

to por agentes naturais e antrópicos, quanto pelos diferentes usos da terra. 

 Para Tucci (2007), ao se conceituar a qualidade de uma determinada água, deve-se 

ponderar a relação das condições naturais do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica, 

pois essa qualidade depende das condições geológicas, geomorfológicas e da cobertura vege-
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tal da bacia de drenagem, além do comportamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos e 

das ações do homem. 

 Essa ação do homem, para Viana et al. (2013), está relacionada com os lançamentos 

de cargas nos sistemas hídricos, com a alteração do uso do solo rural e urbano e com as modi-

ficações no sistema hídrico. A criação da UHE-Barra dos Coqueiros é um exemplo de implan-

tação de um grande empreendimento hidráulico que, desde o ano de 2010, trouxe modifica-

ções. Por outro lado, essas modificações tiveram reflexos benéficos, como o aumento de áreas 

de APP na microbacia em análise, apresentados na seção 5. 

A partir desse contexto, observa-se que a qualidade da água de uma bacia hidrográfica 

não se traduz apenas na análise de suas características físicas, químicas e biológicas, mas pela 

qualidade de todo o funcionamento do ecossistema. Em decorrência de todas as informações 

coletadas realizou-se cálculos para obtenção dos resultados do IQA-CETESB. A tabela 7 

mostra a média do qi individual de cada parâmetro por pontos. 

 

Tabela 7 – Notas individuais dos parâmetros (qi) e seus respectivos pesos. 

qi Pesos P1 P2 P3 P4 Média 

OD 0,17 92,3 93 92,8 93,3 92,85 

DBO 0,10 61,4 64,5 63,7 59,4 62,25 

pH 0,12 84,4 91,7 92,2 92,3 90,15 

PT 0,10 42,6 63,2 40,3 56,4 50,62 

NT 0,10 98,8 97,8 98 99,4 98,5 

Turb. 0,08 87,9 75,4 71,8 66,8 75,5 

RT 0,08 80,6 81,3 81,7 82,4 82,0 

T (°C) 0,10 94 94 94 94 94,0 

CT 0,15 33,4 29,8 29,7 33,9 31,7 

IQA 

 
69 71 68 71 69,75 

Legenda: 0 ≤ IQA < 19 (Péssima - vermelho); 19 ≤ IQA < 36 (Ruim - laranja); 36 ≤ IQA < 51 (Média 

amarelo); 51 ≤ IQA < 79 (Boa - verde); 79 ≤ IQA ≤ 100 (Ótima azul). 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Todos os pontos apresentaram IQA-CETESB como uma água de “boa” qualidade no 

córrego Matriz/GO. Isso ocorre porque o córrego conta com uma região de matas ciliares pre-

servadas e pouca influência de atividades antrópicas, com exceção do fato de o curso d’água 

servir para dessedentação animal. Depois de realizadas as notas individuais dos parâmetros, 

fez-se o resultado do IQA-CETESB por campanha, como representado na tabela 8 e nos ma-

pas 9, 10, 11 e 12. 
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Tabela 8 – Resultados do IQA-CETESB. 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

C 1 80 78 76 76 

C 2 64 67 66 65 

C 3 73 75 75 76 

C 4 58 54 56 61 
Legenda: 0 ≤ IQA < 19 (Péssima - vermelho); 19 ≤ IQA < 36 (Ruim - laranja); 36 ≤ IQA < 51 (Média 

amarelo); 51 ≤ IQA < 79 (Boa - verde); 79 ≤ IQA ≤ 100 (Ótima azul). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Ponderando os resultados alcançados após os cálculos para obtenção do índice, pode-

se observar que a maioria dos pontos foi classificada como águas “Boa”, sendo que apenas o 

P1 da C1 foi classificado como “Ótima”. Em média, os pontos em todas as campanhas fica-

ram no limite de águas superficiais “Boa” (IQA-CETESB: 69 + 71). Lembrando que o mês de 

Março/2016 (C4) apresentou os piores resultados do IQA-CETESB, em comparação com os 

demais meses de campanha. Prova disso está relacionado com o maior índice pluviométrico 

(149,6 mm) apresentado em cinco dias antes da coleta, o que alterou alguns parâmetros, como 

o Pt, que apresentou alguns valores bem acima das outras campanhas. 

Com base no que foi exposto na tabela 8, pode-se analisar que a primeira campanha 

realizada em junho de 2015 contou com 7,3 mm de chuva, tornando o resultado de IQA-

CETESB expressivo na análise de cada ponto, apresentando uma variação de IQA-78 a IQA-

80, no qual, o IQA-76 representou os pontos 3 e 4, IQA-78 para o ponto 2 e IQA-80 para o 

ponto 1. Com isso, essa campanha (Mapa 9) apresentou uma água de ótima qualidade para o 

ponto 1 e boa qualidade nos pontos 2, 3 e 4. 

O melhor valor da classificação de IQA-CETESB nessa campanha é o ponto 1, que fi-

ca mais próximo à nascente. Ao comparar com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA, os 

resultados não tiveram muitas variações, com exceção do CT no Ponto 3, que ficou enquadra-

do na classe 2. 

Para que se mantenha ou até mesmo melhore o padrão para os pontos de amostragem, 

sugere-se o isolamento das áreas de APP’s para uso da dessedentação animal, evitando o piso-

teio e a desagregação dos solos destes ambientes e ainda a recomposição de algumas áreas 

desflorestadas, para que haja proteção dos solos descobertos.  
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Mapa 9- Representação do resultado do IQA-CETESB para a 1ª campanha (junho/2015) no 

Córrego Matriz, Cachoeira Alta/GO 

 

  

 Batista (2016), em sua análise de IQA-CETESB no mês de agosto/2014, no Ribeirão 

Paraíso em Jataí/GO, apresentou resultados parecidos com a qualidade das águas no córrego 

Matriz, em que o ribeirão Paraíso apresentou no P1 água de ótima qualidade e os demais pon-

tos (de 2 a 11) apresentaram água de boa qualidade. Isso acontece devido à maioria de os pa-

râmetros apresentar-se de acordo com a classe 1 da Resolução CONAMA nº 357/2005. Fato 

idêntico ao avaliado na bacia do córrego Matriz.  

Os resultados de cada parâmetro são essenciais para a determinação do IQA-CETESB. 

Eles visam verificar o impacto das fontes de poluição e avaliar se sua qualidade ao uso atual. 

Neste sentido, o córrego Matriz, na campanha 1, mostrou que as comunidades aquáticas estão 
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protegidas e está favorável para uso da água pela população humana desde que haja desinfec-

ção conforme estabelece o CONAMA.  

A segunda campanha, realizada no mês de setembro de 2015 (Mapa 10), apresentou 

um índice pluviométrico de 40,7 mm, sendo que um dia anterior à coleta choveu em toda a 

microbacia, interferindo em alguns parâmetros de análise. O resultado de IQA-CETESB não 

foi ruim, apesar do acréscimo, todos os pontos tiveram como efeito classificação boa. Portan-

to, todos os pontos em análise dessa campanha resultaram no IQA-CETESB em torno de 

IQA-64 para o P1, IQA-67 para P2, IQA-66 para P3 e IQA-65 para P4. O P1 apresentou o 

menor resultado, pois os parâmetros Pt e DBO apresentaram os maiores resultados da campa-

nha 2; valores que interferiram no pior resultado do mês de setembro. 

Ao comparar os resultados dos pontos do IQA-CETESB com a Resolução nº 357/2005 

do CONAMA, os mesmos não tiveram muitas variações, com exceção do Pt, que ficou no 

enquadramento da classe 4, e CT na classe 2 da Resolução em todos os pontos. Em conse-

quência disso, o IQA dessa campanha apresentou uma média de 66, menor que a C1. 

Para Bucci e Oliveira (2014), o resultado do IQA estará diretamente relacionado ao 

peso de cada parâmetro, o que evidencia-se na bacia do córrego Matriz. Os autores citados em 

pesquisa realizada na represa Dr. João Penido, Juiz de Fora/MG, observaram que os piores 

resultados do IQA eram decorrentes do aumento de DBO e Pt presentes na água. Por outro 

lado, as águas apresentavam boa qualidade quando OD tinham bons índices e os valores de 

pH ficavam próximos da neutralidade. 
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Mapa 10- Representação do resultado do IQA-CETESB para a 1ª campanha (junho/2015) no 

córrego Matriz, Cachoeira Alta/GO 

 
 

Com média da precipitação de 113,3 mm no mês de coleta da terceira campanha, a 

classificação do IQA-CETESB foi melhor que a campanha do mês de setembro (Mapa 11), 

expondo uma variação de IQA-73 no P1, IQA-75 no P2 e P3 e IQA-76 no P4. Apesar de ter 

apresentado uma média maior de precipitação em relação ao mês de setembro, a terceira cam-

panha não teve interferência de chuva no dia da coleta.  

 Ao relacionar com a Resolução CONAMA nº 357/2005, verifica-se que a DBO ficou 

enquadrada na classe 3 e CT ficou enquadrado na classe 2 da Resolução. Em média, os outros 

parâmetros avaliados obedeceram aos limites estabelecidos para classe 1 os quais foram fun-

damentais para a melhoria dos resultados do IQA-CETESB dessa campanha. 
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Mapa 11- Representação do resultado do IQA-CETESB para a 3ª campanha (dezembro/2015) 

no Córrego Matriz, Cachoeira Alta/GO. 

 
 

O aumento da precipitação e os pesos de cada parâmetro contribuíram para a diminui-

ção da qualidade das águas da microbacia na quarta campanha (Mapa 12). Este aumento faz 

com que ocorram alterações dos nutrientes na água, devido à influência direta do escoamento 

superficial, levando assim uma grande quantidade de matéria orgânica para a rede de drena-

gem (PINTO et al. 2013).  

Na campanha 4, os valores de alguns parâmetros mostram-se expressivamente maio-

res, comparados com a CONAMA nº 357/2005. Por exemplo, o Pt ultrapassou a classe 3 e CT 

no ponto 2 enquadrou na classe 2 da Resolução, em todos os pontos. Em geral, os valores dos 

parâmetros mantiveram-se dentro do limite estabelecido para a classe 1, mas, turbidez e RT 
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foram mais altos quando comparados com as outras campanhas. Essa variação na concentra-

ção desses parâmetros decorre fundamentalmente desse aumento da precipitação em 149,6 

mm, exercendo ora papel de diluidor de poluentes, ora o arraste de material e sedimentos, 

como destacam (BASSO et al. 2011).  

 

Mapa 12- Representação do resultado do IQA-CETESB para a 4ª campanha (março/2016) no 

Córrego Matriz, Cachoeira Alta/GO 

 
 

Neste sentido a foto 10 representa um dos efeitos que contribuem para o aumento da 

turbidez e RT no córrego Matriz, sendo o arraste de partículas dos solos pelo escoamento su-

perficial, principalmente no período chuvoso, e sobre solos descobertos em áreas de acesso a 

dessedentação animal. 
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Foto 10- Representação de dos efeitos que contribuiu para a concentração de sedimentos no 

Córrego Matriz/GO. 

 
Org.: Produção da autora (2016). 

 

Ás águas do córrego Matriz, nessa campanha, apresentaram uma classificação boa, se-

gundo o IQA-CETESB, sendo IQA-58 para o P1, IQA-54 para o P2, IQA-56 para o P3 e 

IQA-61 para o P4. O Resultado pode estar relacionado com a grande porcentagem de PT pre-

sente na água. Outro fator que deve ser considerado nessa campanha é em relação ao resulta-

do de IQA-CETESB do ponto 2 ser o menor, visto que esse ponto apresentou um alto índice 

de CT de 396 NMP 100 mL-1. 

A melhora dos resultados de DBO e CT para os pontos 1, 3 e 4 pode estar relacionada 

com o fator diluição decorrente da maior vazão encontrada no mês de coleta da campanha 4, 

como destacam Lopes e Magalhães Jr. (2010), na pesquisa feita na bacia do ribeirão de Car-

rancas, em Minas Gerais, na qual o mês que apresentou um maior índice pluviométrico, al-

guns parâmetros em análise tiveram melhor desempenho em relação às análises. 

O trabalho realizado por Kemerich, Silva e Reque (2012) indica que alguns parâme-

tros apresentam uma certa fragilidade, como PT e DBO, na análise de qualidade da água no 

Arroio Esperança/RS, que indicam uma grande concentração de matéria orgânica no curso 

d’água, ocasionando danos à vida aquática. 

Com base nessa discussão, observa-se que os parâmetros de PT, DBO e CT foram de-

cisivos nos resultados negativos do IQA-CETESB na microbacia do córrego Matriz, tornando 

os principais indicadores da qualidade das águas dessa pesquisa. 
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O Índice de Qualidade da Água avalia a qualidade da água bruta para o abastecimento 

público, após tratamento. O mesmo apresenta limitações, já que não analisa parâmetros de 

substâncias tóxicas, como por exemplo, metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos, 

além de protozoários patogênicos e substâncias que interferem nas propriedades organolépti-

cas da água (cor, textura, odor, sabor, brilho), nem mesmo atividades voltadas para agricultura 

e indústria. Como mencionado anteriormente, analisa apenas a poluição causada pelo lança-

mento de esgotos domésticos e cargas orgânicas. Em virtude dos fatos mencionados, o IQA-

CETESB necessita de avançar no uso e desenvolvimento de novas ferramentas, principalmen-

te na zona rural. 

Os resultados obtidos pela análise da qualidade da água mostram que os resultados es-

tão diretamente relacionados com a sazonalidade das precipitações e uso e ocupação da bacia. 

Como o IQA-CETESB é representado por intervalos de classe, muitos parâmetros ficam a 

desejar na análise, ou seja, mascaram os resultados. Por exemplo, o nutriente PT da campanha 

realizada em março, no qual o mesmo enquadrou-se na classe 4, segundo a Resolução CONA-

MA nº 357/2005 e segundo o IQA-CETESB a qualidade da água do córrego Matriz apresentou 

uma classificação boa. 

Moretto et al. (2012) fazem uma calibração do IQA com a Resolução CONAMA nº 

357/2005, e ao observarem as séries de resultados da bacia hidrográfica do rio Pardo/RS, entre 

os anos de 2007 e 2009, perceberam que não há acordo entre o IQA e a Resolução, pois, o IQA 

variou de “ótimo” e bom” e a Resolução ficou enquadrada como “classe 3”. 

Além de realizar as análises separadamente, é importante avaliar cada parâmetro (qiw) 

em porcentagem do valor máximo que poderia alcançar nos pontos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, avaliar 

qual parâmetro que influencia negativamente no resultado final do IQA-CETESB, como apre-

sentado no gráfico 11. 
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Gráfico 11– Porcentagem do qiw para cada ponto 

 
Org.: Produção da autora (2016). 

 

Neste sentido, observou-se que, em todos os pontos, os parâmetros que mais influenci-

am negativamente são, primeiramente, o CT, depois PT e por último DBO. Se não houvesse a 

influência desses parâmetros, os resultados do IQA-CETESB seriam melhores. Para Jerônimo e 

Souza (2013), na determinação do índice de qualidade da água da lagoa de Extremoz-RN, indi-

cou-se que a concentração dos CT é o principal indicador da qualidade de água em sua pesqui-

sa. Também é o que observamos no córrego Matriz/GO. 

Uma pesquisa realizada por Silva e Lourenço (2016), nas águas do Arroio Ouro Verde 

- Foz do Iguaçu-PR, também apontaram que os resultados de CT foram os que mais contribuí-

ram para os resultados baixos do IQA-CETESB. Em sua pesquisa, tais resultados foram por 

conta de lançamentos de esgotos domésticos, já nos resultados dessa pesquisa, estão relaciona-

dos, em sua maior parte, pelo acesso de animais domésticos no curso d’água. 

O Nt, T °(C) e OD foram os parâmetros que mais contribuíram para o resultado positi-

vo do IQA-CETESB nas águas do córrego Matriz/GO. Como os resultados de DBO foram 

ruins, consequentemente teríamos resultados bons de OD. O mesmo foi observado na pesquisa 

de Kemerich, Silva e Reque (2012), no qual OD e DBO foram os que mais contribuíram para 

seus resultados de IQA nas águas do Arroio Esperança/RS.  

Portanto, ao tomar o IQA como análise principal de uma bacia hidrográfica, tem-se a 

necessidade de analisar cada parâmetro isoladamente, para não ser levado a crer que as águas 

superficiais estejam classificadas como ótimas, boas, regular, ruim ou péssimas para o consumo 

humano. De maneira geral, os parâmetros mais representativos, sejam eles negativos ou positi-

vos, da qualidade da água na microbacia do córrego Matriz/GO foram: CT, Pt, DBO, Nt, OD, 

T(°C). Os períodos de coleta e o tipo de uso da terra foram essenciais nesses resultados. 
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8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

A utilização da análise de Correlação de Pearson permitiu identificar a relação entre os 

parâmetros de qualidade da água e estabelecer as melhores variáveis de correlação. Na análise 

apresentada na tabela 9, foram discutidos somente os gráficos de maior coeficiente de deter-

minação, com grau de significância de 90%, segundo o Teste-Student das variáveis físico-

químicas da água. 

 

Tabela 9- Correlações de Pearson e Teste-Student entre as variáveis físicas, químicas e bioló-

gica do córrego Matriz, Cachoeira Alta/GO. Período das quarto campanhas (junho, setembro, 

dezembro/2015 e março/2016 

variáveis correlacio-

nadas 

Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Campanha 4 

pH x P 0,70* -0,28 -0,25 -0,10 

pH x NT 0,0 0,45 -0,37 0,19 

pH x DBO 0,69* -0,44 0,81* 0,65 

pH x T -0,48 0,15 -0,96* 0,44 

pH x Turb. 1,00* 0,62 0,80* -0,62 

pH x RT 0,72* 0,48 0,95* -0,63 

pH x OD 0,74* 0,56 0,93* -0,56 

pH x CT 0,72* -0,12 0,31 -0,27 

P x NT 0,0 -0,80* 0,57 -0,23 

P x DBO 0,33 -0,20 -0,64 -0,74* 

P x T 0,26 -0,47 0,36 0,81* 

P x Turb. 0,69* -0,43 -0,47 -0,72* 

P x RT 0,07 -0,61 -0,25 -0,69* 

P x OD 0,57 -0,07 -0,59 -0,74* 

P x CT 0,11 0,34 0,01 0,90* 

NT x DBO 0,0 -0,42 -0,81* -0,08 

NT x T 0,0 -0,11 0,60 -0,35 

NT x Turb. 0,0 0,06 -0,01 0,06 

NT x RT 0,0 0,16 -0,10 -0,13 

NT x OD 0,0 0,64 -0,46 -0,11 

NT  x CT 0,0 -0,80* -0,82* -0,61 

DBO x T 0,91* 0,82* -0,93* -0,20 

DBO x Turb. 0,63 0,87* 0,58 0,13 

DBO x RT 0,25 0,57 0,65 0,16 

DBO x OD 0,96* -0,96* 0,89* 0,24 

DBO x CT 0,13 0,73* 0,56 -0,62 

T x Turb. -0,41 0,87* -0,68* -0,95* 

T x RT 0,05 0,93* -0,84* -0,88* 

T x OD -0,94* -0,68* -0,92* -0,89* 

T x CT 0,17 0,67 -0,50 0,74* 
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Continuação da tabela 9. 

variáveis correlacio-

nadas 

Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Campanha 4 

Turb. x RT 0,75* 0,97* 0,93* 0,98* 

Turb. x OD 0,68 -0,29 0,88* 0,98* 

Turb. x CT 0,76* 0,54 -0,29 -0,52 

RT x OD 0,18 -0,38 0,90* 1,00* 

RT x CT 0,98* 0,47 -0,17 -0,42 

OD x CT 0,10 -0,81* 0,18 -0,49 

(*) Correlações que deram mais que 90% de significância. 

Nula Correlação 

fraca 

Correlação 

regular 

Correlação 

forte 

Correlação 

muito forte 

Perfeita 

Org.: Produção da autora (2016). 

 

 Essa tabela 9 mostra que a extração da matriz de correlação possibilita a escolha das 

variáveis mais significativas, as quais têm um papel destacado na interpretação da proposta de 

estudo.  

 Os parâmetros de DOB, OD, Turb., RT e T mostraram maiores coeficientes de corre-

lações com maior número de variáveis; ao contrário,  Nt, Pt, CT mostraram comportamento 

diametralmente oposto. Na pesquisa realizada por Toledo e Nicolella (2002) em uma micro-

bacia em Guaíra/SP, observou-se que Pt mostrou comportamento oposto também, tornando 

uma variável de menor importância na composição dos fatores comuns.  

 Por outro lado, nas análises feitas pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e pelo IQA-

CETESB, observou-se que os parâmetros Nt, Pt, CT foram essenciais para o enquadramento 

do corpo hídrico e para os resultados finais da qualidade da água do córrego Matriz/GO. 

 As correlações realizadas com NO3 na C1 foram irrelevantes, pois os resultados dessa 

variável foi 0,0 em todos os pontos, não apresentando correlações com as outras variáveis. Na 

C2, apresentou uma correlação forte negativa significativa com o PT e CT (-0,80). A C3 teve 

correlação forte negativa com DBO (-0,81) e CT (-0,82) e C4 forte negativa significativa com 

CT (-0,62). Quanto maiores os resultados das variáveis que correlacionam com o Nt, menor 

será o resultado desse. Isso acontece porque ocorre a decomposição do Nt (amonificação), ou 

seja, quando o nitrogênio entra na cadeia alimentar, ele passa a constituir as moléculas orgâ-

nicas dos consumidores. Atuando sobre os produtos de eliminação desses consumidores e do 

protoplasma de organismos mortos, as bactérias mineralizam o nitrogênio, produzindo gás 

amônia, NH3 e sais de amônio, NH4
+ (BAIRD, C.; CANN, M, 2011). 
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 Entre os maiores coeficientes de correlações, foram encontradas 4 negativas, entre 

DBO x T, T x Turb., T x OD e DBO x OD. Os 2 maiores coeficientes foram entre pH x Turb 

e Rt x OD, seguidos de Turb x RT.  

O gráfico 12, apresentaou coeficiente de correlação muito forte negativa significativa, 

para pH e temperatura da água (r=-0,96), no mês de dezembro/2015, em que r²=0,93, demons-

trando que, quanto menor for a T da água, mais alcalino será o valor encontrado de pH, fato 

esse também constatado por Rocha et al. (2013), no trabalho feito com afluentes do reservató-

rio da UHE-Barra dos Coqueiros/Goiás. 

 

Gráfico 12 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro Temperatura (ºC) e pH, na 3ª 

campanha (dezembro/2015) 

 

Fonte: Produção da autora (2016). 

 

Observou-se uma correlação perfeita significativa de turbidez e pH, r=1,00 no mês de 

junho/2015 e correlação forte nos meses de setembro e dezembro de 2015, r=0,62, r=0,80, 

respectivamente, e correlação forte negativa em março de 2016, r=-0,62. O coeficiente de de-

terminação (r²) indicou, no mês de junho, que 90% dos dados estão ajustados na linha de ten-

dência (Gráfico 13), o que demonstra que, dependendo dos sedimentos que estão em suspen-

são, pode-se alterar o pH da água, demonstrando que o aumento ou diminuição do pH está 

diretamente relacionado com o íons presente na água.  
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Gráfico 13- Análise de correlação de Pearson do parâmetro Turbidez e pH, na 1ª campanha 

(junho/2015) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

  

 O gráfico 14 mostra uma correlação muito forte positiva significativa no mês de de-

zembro/2015 de pH com RT, r=0,95. A linha de tendência mostra que 89% dos dados estão 

ajustados na linha de tendência. Assim, revelou-se que os íons presentes na água alteram o 

pH. 

 

Gráfico 14- Análise de correlação de Pearson do parâmetro RT e pH, na 3ª campanha (de-

zembro/2015 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

Petruf et al. (2011), na pesquisa realizada no Ribeirão Morangueira, Maringá/PR, ob-

servaram que as oscilações dos valores de pH da água estavam relacionadas com as concen-

trações de íons presentes na água, originadas da ionização de ácido carbônico e das relações 

de íons de carbonato com a molécula de água. Isso, explica-se a relação entre o pH, Turbidez 

e RT. 
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 No Gráfico 15, 85% dos dados de pH e OD mg/L estão ajustados à linha de tendência 

no mês de dezembro/2015, r=0,93, e mostrou que a correlação entre essas duas variáveis é de 

muito forte, significativa. Nas campanhas seguintes, junho/2015, apresentaram correlação for-

te, r=0,74, setembro/2015, regular (r=0,56) e março/2016, correlação regular negativa de r=-

0,56 (tabela 9). Os resultados mostraram que o aumento do OD mg/L na água pode interferir 

no resultado de pH. 

 

Gráfico 15- Análise de correlação de Pearson do parâmetro OD mg/L e pH, na 3ª campanha 

(dezembro/2015) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 Apesar da solubilidade que controla o pH e que são dependentes da presença de oxi-

gênio na água, apenas a campanha 3 apresentou a correlação desses 2 parâmetros, sendo o P1 

mais ajustado na linha de tendência. Às vezes, pode-se mostrar uma correlação, mas os parâ-

metros não apresentam ligação entre si, podendo ter outro parâmetro interferindo nesse resul-

tado, como exemplo a T, que apresentou uma correlação com pH e OD, sendo que o P1 ficou 

o mais próximo da linha de tendência dessas correlações, ou seja, o P1 foi decisivo nesses re-

sultados. 

A variável fósforo apresentou correlação forte com pH (0,70) na C1, forte negativa 

significativa na C4 com DBO (-0,74), Turb. (-0,72), OD (-0,74), forte positiva na C4 com T 

(0,81) e CT (0,90). Os resultados dos parâmetros de PT x CT foram os que se apresentaram 

mais próximos da linha de tenência (r²=0,81), como representado no gráfico 16. 
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Gráfico 16- Análise de correlação de Pearson do parâmetro CT e PT, na 4ª campanha (mar-

ço/2016) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

Para a CETESB (2009), a principal fonte de Pt é a matéria orgânica fecal e os deter-

gentes em pó empregados domesticamente; isso explica o resultado da correlação entre Pt x 

CT da pesquisa, Lembrando que a C4 apresentou os maiores resultados de Pt em todos os 

pontos. 

Ao fazer uma análise geral, observa-se que o OD x DBO x T estão diretamente relaci-

onados entre si, pois quanto maior a T, maior serão os valores de DBO mg/L e menores são os 

valores encontrados do OD mg/L. Isso acontece devido à solubilidade de o OD mg/L estar 

relacionado com a T e quando observamos valores inferiores desse OD mg/L, podemos indi-

car presença de matéria orgânica na água e uma maior T. 

 Analisando os parâmetros de OD mg/L e Turb., observa-se que apresentaram uma cor-

relação forte significativa na C3 (0,88) e muito forte signicativa na C4 (0,98). Para a CETESB 

(2009), o OD mg/L está relacionado com a Turb., pois a fotossíntese das algas nas águas são 

importantes fontes de oxigênio e quando o corpo hídrico encontra uma água turva, isso difi-

culta a penetração de raios solares e apenas poucas espécies conseguem sobreviver. Apesar de 

os resultados serem positivos, essa correlação em linhas gerais é negativa, ou seja, quanto 

maior o valor de turbidez na água, menor será OD mg/L encontrado. 

Outra correlação similar do OD xTurb. é a relação dos parâmetros de OD mg/L e RT, 

observando-se que apresentaram na linha de tendência 99% dos dados ajustados no mês de 

março/2016, apresentando uma correlação perfeita significativa (1,00). Apesar de apresentar 

uma correlação muito forte (0,90), não foi significativo no mês de dezembro. Já o mês de ju-

nho/2015 apresentou uma correlação fraca (0,18) e setembro/2015 relativa (-0,38). A quanti-

dade de RT e OD mg/L nas águas é sazonal, varia entre o período seco e o período chuvoso. 
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Então, quanto maior a quantidade de chuva, maior será sua vazão e logo altera seu OD mg/L e 

maior serão os sedimentos presentes na água. 

A correlação entre T e DBO na 1ª campanha (junho/2015), com r=0,91, apresentou 

uma correlação muito forte significativa, e segunda campanha (setembro/2015), com r= 0,67 

teve correlação forte significativa e na 3ª campanha (dezembro/2015), apresentou r=-0,93, 

muito forte negativa significativa. Apesar da campanha 3 apresentar uma correlação negativa, 

a T e DBO, apresentam uma relação positiva, ou seja, a temperatura altera devido à presença 

de matéria orgânica e esgotos, presentes na água. Além desses fatores, existe a presença de 

bactérias que auxiliam na oxidação de todo esse material em decomposição, quanto maior os 

resultados do DBO, maior será a T encontrada na água. 

Os parâmetros de OD mg/L e DBO mostraram que o mês de junho/2015, com r=96, 

teve uma correlação muito forte significativa, o que resultou em 93% dos dados ajustados na 

linha de tendência. Já o mês de setembro/2015, com r=-0,96, teve uma correlação muito forte 

negativa significativa (Gráfico 17), apresentando uma linha de tendência inversa, mostrando 

os dados 92% de ajustamento. A tendência dos resultados de OD mg/L e DBO seria de seguir 

o mês de setembro, em que quanto maior o OD mg/L na água, menor seria DBO, ou seja, 

quanto maior o OD mg/L, menor seria a quantidade de bactérias para oxidar a matéria orgâni-

ca da água. Mas, o resultado do mês de junho deve estar relacionado com a vazão do curso 

d’água. 

 

Gráfico 17- Análise de correlação de Pearson do parâmetro DBO mg/L e OD mg/L, na 2º 

campanha (setembro/2015) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

As variáveis de Turbidez e T demonstraram uma correlação muito forte negativa signi-

ficativa no mês de março/2016, em que r=-0,95 e sua linha de tendência apresentou 89% de 

dados ajustados. No mês de junho/2015, teve uma correlação regular negativa (-0,41), em se-



101 

 

tembro forte (0,87) e em dezembro forte negativa (-0,68). Apesar de ter demonstrado uma 

significância na relação dos parâmetros, para Rocha et al. (2013), no trabalho feito com aflu-

entes do reservatório da UHE-Barra dos Coqueiros/Goiás, não teve relação, pois apresentaram 

apenas 35% de dados ajustados na linha de tendência. 

 A análise de RT e T não é muito diferente dos parâmetros analisados anteriormente 

(Turbidez e T). Ao observar sua linha de tendência, depara-se com 87% de dados ajustados. 

Apenas no mês de setembro/2015 os parâmetros apresentaram uma correlação muito forte po-

sitiva significativa (0,93); no mês de junho/2015, fraca (0,05); em dezembro/2015, forte nega-

tiva (-0,84); em março/2016, forte negativa (-0,88). Assim, quanto maior a temperatura, maior 

será seu RT. 

Os parâmetros de T e OD mg/L apresentaram seus dados ajustados na linha de tendên-

cia, em 88%, no mês de junho/2015 (Gráfico 18), sua correlação foi de muito forte negativa 

significativa (-0,94), seguidos do mês de setembro/2015, forte negativo (-0,68), dezem-

bro/2015, muito forte negativo significativo (-0,92) e sua linha de tendência em 85% dos da-

dos ajustados e no mês de março/2016, correlação forte (0,89). Ou seja, quanto maior a tem-

peratura, menor será o resultado de OD. O mesmo se observa na pesquisa realizada por Si-

queira Aprile e Miguéis (2012), no rio Parauapebas (Pará), pois o OD se refere ao oxigênio 

molecular dissolvido na água. Então, essa concentração vai depender da temperatura, pressão 

atmosférica, salinidade, atividades biológicas e características hidráulicas (corredeiras, cacho-

eiras). 

 

Gráfico 18 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro Temperatura (ºC) e OD mg/L, na 

1º campanha (junho/2015)  

 
Fonte: Produção da autora (2016). 
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 Como a solubilidade dos gases em água diminui com a elevação da temperatura, a 

quantidade de oxigênio que se dissolve a 0° C é mais do que o dobro da que se dissolve a     

35º C. Desse modo, águas de rios ou lagos aquecidos contêm menos OD (FIORUCCI e BE-

NEDETTI FILHO 2005). 

Os parâmetros de RT e Turbidez estão diretamente relacionados entre si, pois o RT in-

dica quantidade de sedimentos na água, ou seja, quanto maior for a quantidade de sedimentos 

na água, mais turva a água se tornará. Assim, apresentaram 93%, 86% e 96% (setembro, de-

zembro e março, respectivamente) de dados ajustados na linha de tendência (Gráfico 19 A e 

B). Isso resultou na correlação muito forte significativa para o mês de setembro/2015 (0,97), 

dezembro/2015 (0,93), março/2016 (0,98). Esses meses estão relacionados com a presença de 

chuva e como junho/2015 não teve indício de chuva, apresentou assim uma correlação forte 

(0,75), mas não significativa. 

 

Gráfico 19 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro Turbidez e RT, na 2ª campanha 

(setembro/2015) e 4ª campanha (março/2016) 

A                                                                         B 

 

Fonte: Produção da autora (2016). 

 

 Com 96% de dados ajustados na linha de tendência, os CT e RT apresentaram uma 

correlação muito forte (Gráfico 20), significativa no mês de junho/2015 (0,98). O mês de se-

tembro/2015 teve correlação relativa (0,47), dezembro/2015, fraca negativa (-0,17) e março 

relativa negativa (-0,42). Isso indica que, dependendo do material em suspensão presente na 

água, pode-se alterar significamente essa água, alterando a qualidade da água. 
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Gráfico 20 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro CT e RT, na 1ª campanha (ju-

nho/2015) 

 
Fonte: Produção da autora (2016). 

 

O uso de indicadores de qualidade de água consiste no emprego de variáveis que se 

correlacionam com as alterações ocorridas na microbacia do córrego Matriz, sejam estas de 

origens antrópicas ou naturais. Por isso, é de extrema importância a correlação dessas variá-

veis para auxiliar na análise de qualidade da água.  

Ao observar as análises feitas nessa seção, detectou-se que algumas variáveis não tive-

ram importância na correlação, como o fósforo por exemplo, que apresentou correlação muito 

forte significativa na última campanha apenas com CT, com DBO foi apenas forte significati-

va na última campanha. O DBO já apresentou maior influência com os demais parâmetros 

(temperatura, OD, turbidez) em todas as campanhas. Com isso, apesar do fósforo e CT terem 

influenciado no enquadramento hídrico e no índice de qualidade da água, a correlação de-

monstrou que o DBO teve maior influência na dinâmica do corpo hídrico. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando os usos múltiplos da microbacia do córrego Matriz, o uso da pastagem 

foi o que mais predominou em toda a área. Em 2000, ocupava 77,99% da microbacia e em 

2015, apesar do decréscimo, continuou alto, apresentando um valor de 66,52%. Essa diminui-

ção da pastagem esteve relacionada com a inserção da silvicultura e da monocultura na região, 

a qual ocupou principalmente áreas destinas a pastagem, além do acréscimo de Cerrado devi-

do a obrigatoriedade das áreas de preservação permanente, principalmente depois da criação 

da UHE-Barra dos Coqueiros em 2010. 

 Não obstante, a expansão canavieira no sudoeste goiano iniciou em 2010, mas só foi 

detectado esse tipo de cultura em 2015, devido à implantação da usina sulcroenergética no 

município de Caçu. Com toda análise feita na microbacia, observa-se que o maior causador de 

impacto é o uso da pecuária, por falta de um manejo adequado em áreas específicas. Ou seja, 

com deslocamento dos animais para dessedentação, a vegetação é retirada, deixando o solo 

exposto. No período chuvoso, é nítido esse impacto, por conta que esse solo está vulnerável a 

ocorrer lixiviação superficial, o que, consequentemente, causa degradação no solo, contribu-

indo para a formação de feições erosivas e consequente assoreamento do curso d’água.  

Ao analisar a qualidade da água segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, obser-

vou-se que, de modo geral, o uso e ocupação da terra  prejudica a qualidade da água do córre-

go Matriz em Cachoeira Alta/GO em relação aos parâmetros Pt, DBO, CT, levando a crer que 

existem alguns condicionantes no uso da terra que alteram os resultados desses parâmetros. 

Conforme os resultados apresentados na seção 4, os parâmetros mostraram algumas 

inconformidades relacionadas à classe 1 da Resolução CONAMA nº357/2005. No caso da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), na 2ª campanha, os pontos 1, 2 e 3 enquadraram-

se na classe 2 e o ponto 4 na classe 3. Na 3ª campanha, em todos os pontos, os valores de 

DBO enquadraram na classe 3. Já na 4ª campanha, todos os pontos enquadraram-se na classe 

2 da Resolução. No caso do fósforo, nas 2ª e 4ª campanhas, os valores ficaram acima da clas-

se 3; já as demais campanhas obedeceram as condições da classe 1 da Resolução. Por fim, 

CT, que ficaram acima da classe 1 estabelecida Resolução, com exceção dos pontos 1, 2 e 4 

(1ª campanha), ponto 4 (3ª campanha) e pontos 1,3 e 4 (4ª campanha). 

Por base nessa análise, há parâmetros que mostram desconformidade com a classe 1 e 

2 da Resolução, apresentando resultados de classe 3. Isso mostra que o córrego Matriz/GO se 

enquadra na classe 3 da Resolução CONAMA nº 357/2005, necessitando, assim, de tratamen-

to convencional para o uso ao abastecimento público. 
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 As melhores correlações das medidas foram encontradas para os parâmetros que se 

relacionam diretamente com a quantidade de sedimentos presentes na água. Os maiores valo-

res foram de pH x Turbidez, RT x CT, no mês de junho, Turbidez x RT nos meses de setem-

bro, dezembro e março e RT x OD no mês de março. Com isso, é possível destacar que as va-

riações estão relacionadas com a quantidade de íons presentes na água, justificado principal-

mente pelo uso da terra e com a conservação do solo. 

 Pelo IQA-CETESB, o córrego Matriz conta com uma água de boa qualidade, atingin-

do uma média da avaliação das campanhas de 70,25, sendo viável para o consumo humano 

após tratamento específico. 

Esses resultados são consequência do clima e uso e ocupação da microbacia, que estão 

voltados, em boa parte, para a pecuária extensiva. Prova disso é que, ao longo de todo o curso 

d’água, existem locais em que se tem a necessidade de manejo adequado do solo, por parte 

dos proprietários locais, a fim de minimizar os danos causados por áreas de solos exposto 

provenientes do pisoteio do gado. 

Como resultado dessa pesquisa, espera-se que os órgãos gestores de bacias hidrográfi-

cas tenham uma maior preocupação na fiscalização desses locais, exigindo uma maior prote-

ção das matas ciliares e um manejo adequado das bacias hidrográficas, com objetivo de con-

servação dos mananciais. Assim, tornam-se necessários monitoramentos mais constantes na 

região, com maiores pontos de coletas, tendo em vista as condições adversas encontradas em 

alguns pontos das coletas. 

Este monitoramento faz-se necessário devido principalmente pelo fato de que a 

microbacia do córrego matriz é contribuinte do reservatório UHE-BC, o que contribui signifi-

cativamente com os sedimentos lançados neste empreendimento. 

 

 

 



106 

 

10 REFERÊNCIAS 

ANA, AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Portal Nacional da Qualidade das 

Águas (PNQA), 2012. Disponível em: <http://pnqa.ana.gov.br/Estrutura/PNQA. aspx>. 

Acesso em: 14 jun. 2016. 

ANA. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Panorama da qualidade das águas 

superficiais no Brasil / Agência Nacional de Águas, Superintendência de Planejamento de 

Recursos Hídricos. – Brasília: ANA, SPR, 2005. 

APHA; AWWA; WPG. Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwa-

ter. American Public Health Association.19ª Ed.-Washington D. C. 1995. 

BAIRD, C.; CANN, M. Química Ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

BASSO, L. A; MOREIRA, L. G. R; PIZZATO, F. A influência da precipitação na concentra-

ção e carga de sólidos em cursos d’água urbanos: o caso do arroio Dilúvio, Porto Alegre-RS. 

Geosul, v.26, n.52, p.145-163, 2011. 

BATISTA, D. F. Caracterização e diagnóstico das Águas do Ribeirão Paraíso em Jataí-

Goiás. Dissertação (Mestrado em geografia) – Universidade Federal de Goiás. Regional Jataí, 

2016. 

BRAGA, C. de C. Distribuição espacial e temporal de sólidos em suspensão nos afluentes 

e reservatório da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros – GO. 74f. Dissertação de Mes-

trado, Jataí 2012. 

BRANCO, S. M. Poluição: a morte de nossos rios. 2o ed., São Paulo. ASCETESB, 1986.  

 

BRANCO, S. M.; ROCHA, A. A. Poluição, Proteção e Usos Múltiplos de Represas. São Car-

los, CETESB / Ed. E. Blucher, 1977. 

BRASIL. Lei Federal n. 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Re-

cursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamen-

ta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 

março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dez.de1989. Diário Oficial da União. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acessado em: 01 jul. 

2016. 

______. Lei Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Presidência da República. Disponível em:< http://www.botuvera.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2014/09/Lei-12651-2012-C%C3%B3digo-Florestal.pdf >. Acesso em: 22 

mar. 2016. 

______. Lei Nº18.104. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Governo do Estado de 

Goiás. Disponível em:< http://supremoambiental.com.br/wp-content/uploads/2014/08/Lei-n.-

18.104-GOI%C3%81S-2013-Novo-C%C3%B3digo-Florestal-de-Goi%C3%A1s.pdf>. Aces-

so em: 26 jul. 2016. 

_____.Lei Nº18.104, de 18 de julho de 2013. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 

institui a nova Política Florestal do Estado de Goiás e dá outras providências. Governo do 



107 

 

Estado de Goiás. Disponível em:< 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18104.htm>. Acesso em nov. 

2016. 

BERTOSSI, A. P. A.; MENEZES, J. P. C. de; CECÍLIO, R. A.; GARCIA, G. de O.; NEVES, 

M. A. Seleção e agrupamento e indicadores da qualidade de águas utilizando estatística multi-

variada. Semina: Ciências Agrárias, v.34, n.5, p. 2025-2036, 2013. 

BUCCI, M. H. S; OLIVEIRA. Índices de Qualidade da Água e de Estado Trófico na Represa 

Dr. João Penido (Juiz de Fora, MG). Revista Ambiente & Água. vol.9, n.1, 2014. 

BUZELLI, G. M; CUNHA, M. B da. Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado tró-

fico do reservatório de Barra Bonita, SP. Ambiente & Água, vol.8, n.1, p.186-205, 2013. 

CABRAL, J. B. P; SCOPEL, I; BECEGATO, V. A; FIORI, A. P. Avaliação do estado de as-

soreamento do reservatório de Cachoeira Dourada (GO/MG). Sociedade & Natureza, Uber-

lândia, v.21, n.1, p.97-119, 2009. 

CABRAL, J. B. P.; WACHHOLZ, F.; BECEGATO, V. A.; NASCIMENTO, E. S. Diagnósti-

co Hidrossedimentológico do Reservatório da UHE Caçu - GO. Revista Geofocus (Madrid), 

v. 13, 2013. 

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Ar-

tmed, 2008. 

CAMPOS, S; NARDINI, R. C; BARROS, Z. X de; CARDOSO, L. G. Sistema de informa-

ções geográficas aplicado à espacialização da capacidade de uso da terra. Pesquisa Agrope-

cuária Tropical, Goiânia, v.40, n.2, p, 174-179, 2010. 

CORDEIRO, S. F. O. Avaliação do grau de trofia das águas do reservatório da usina hi-

drelétrica Barra dos Coqueiros-GO. Dissertação de Mestrado, 95f. Universidade Federal de 

Goiás, Jataí, 2013. 

CARDOSO, J. A; AQUINO, C. M. S. Análise dos usos e cobertura das terras das microbacias 

hidrográficas do riacho do Roncador – Timon (MA): subsídios ao planejamento ambiental. 

Boletim Campineiro de Geografia, v.3, n.2, 2013. 

CETESB-Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo. Ín-

dice de Qualidade das Águas, 2015. São Paulo. Disponível 

em:<http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/águassuperficiais/108-índices-de-qualidade-das-águas 

01.pdf/02.pdf/ 03.pdf>. Acesso em: 05 março 2016. 

_________. Significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade das águas e dos 

sedimentos e metodologias analíticas e de amostragem. Série de relatório, 2009. 

CONAMA. Conselho Nacional do meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. Resolução 

nº 357, 17 de março de 2005. 

COUILLARD, D.; LEFEBVRE, Y. Analysis of water quality indices. Journal of Environ-

mental Management, v.21, p.161-179, 1985.   



108 

 

DANELON, J. R. B. Avaliação hídrica da bacia hidrográfica do Córrego do Glória. Dis-

sertação de mestrado, 84f. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. 

ELMIRO, M. A. T.; FREITAS, C. R.; DUTRA, L. V.; ROSA, G. Análise da redução do 

IQA utilizando ambiente de geoprocessamento. In: XXII Congresso Brasileiro de Carto-

grafia, 2005.  

EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Solo (Rio de Janeiro, RJ). Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos. Rio de Janeiro, 2.ed. 2006. 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 1998. 

FERNANDES, L. A. Mapa Litoestratigráfico da Parte Oriental da Bacia Bauru (PR, SP, MG), 

escala 1: 1.000.000 In: Boletim Paranaense de Geociências, n.55, p.53- 66, 2004. 

FIDALSKI, J. Qualidade física de Latossolo Vermelho em sistema de integração lavou-

ra-pecuária após cultivo de soja e pastejo em braquiária. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

Brasília, v.50, n.11, p.1097-1104, nov. 2015. 

FIORUCCI, A. R.; BENEDETTI-FILHO, E. A importância do oxigênio dissolvido em ecos-

sistemas aquáticos. Química Nova na Escola, n. 22, p. 10-16, 2005. 

FRANCO, Í. O; ASSUNCAO, H. F. da. Usos do solo no advento do agronegócio da cana-

de- açúcar no sudoeste de Goiás: estudo de caso do município de Jataí.Cienc. Cult. [onli-

ne], v.63, n.3, p. 33-36, 2011. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual prático de análise de água. 4ª ed. Brasília, 

2013. 

GOIÁS. Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2015. Disponível em:< 

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2016-

01/p05_plano_estadual_de_recursos_hidricos_revfinal2016.pdf>. Acesso em: nov. 2016. 

GRABHER, C.; BROCHI, D. F.; LAHÓZ, F. C. C. A gestão dos recursos hídricos: buscan-

do o caminho para as soluções. Americana, SP: Consórcio PCJ, p.63, 2003.  

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 

3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

GUERRA, A. T.; TEIXEIRA GUERRA, A J. Novo dicionário geológico-geomorfológico. 

7ªed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2009. 

INPE. Ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, 2016. Disponível em:< 

http://www.inpe.br/>. Acesso em: jun, 2016. 

JERÔNIMO, C. E de M; SOUZA, F. R. S de. Determinação do índice de qualidade da água 

da Lagoa de Extremoz-RN: Série temporal e correlação a indices pluviométricos. Rev. Elet. 

em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental (REGET/UFSM). nº10, p.2219-2232, 2013. 

KEMERICH, P. D da C; SILVA, R. F da; REQUE, P. T. Determinação do índice de qualida-

de da água do Arroio Esperança. Ciência e Natura. vol. 34, n.2, p.83-89, 2012. 



109 

 

LANDIS, R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Bi-

ometrics, v.33, n.1, p.159-174, 1977. 

LANDIS, J.R. e KOCH, G.G. The measurement of observer agreement for categorical data. 

Biometrics, v.33, n.1, p. 159-174, 1977. 

LATRUBESSE, E. M. CARVALHO, T. M. Geomorfologia do Estado de Goiás e Distrito Fe-

deral. Secretaria de  Industria e comércio. Superintendência de Geologia e mineração. Goi-

ânia, 2006. 

LIMA, A. M de; Z de F. MARIANO. Análise Microclimática no interior e fora das Florestas 

Estacionais Semideciduais na área da Bacia da Usina Hidrelétrica de Caçu-GO. Revista do 

Departamento de Geografia – USP, v. 27, p. 67-87, 2014. 

LIMA, A. M. de. Relação clima e vegetação na área das bacias das usinas hidrelétricas de 

Barra dos Coqueiros e Caçu-GO Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade Federal 

de Goiás – Campus Jataí/2013. 

LIMA, J. E. F. W. Situação e perspectiva sobre as águas do cerrado. Ciência e Cultura, v.63, 

n.3, 2011. 

LOPES, S. M. F. Influência do uso da terra na qualidade da água em bacias hidrográfi-

cas com usos distintos, em Jataí-GO e Canápolis-MG. Tese de doutorado, 225f., Universi-

dade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

LOPES, F. W de A.; MAGALHÃES JR, A. P. Influência das condições naturais de pH sobre 

o índice de qualidade das águas (IQA) na bacia do Ribeirão de Carrancas. Revista Brasileira 

de Recursos Hídricos, v.6, n.2, p.134-147, 2010. 

MARCUZZO, F. F. N.; MELO, D. C. R.; COSTA H. C. Sazonalidade e distribuição espaço-

temporal das chuvas no bioma do cerrado do estado do Mato Grosso do Sul. Revista Brasi-

leira de Recursos Hídricos, v. 17, n.1, p. 77-86, 2012. 

MARTINELLI, LA; COLETTA, LD; RAVAGNANI, EC; CAMARGO, PB; OMETTO, 

JPHB; FILOSO, S; VICTORIA, RL. Dissolved nitrogen in rivers: comparing pristine and im-

pacted regions of Brazil. Braz. J. Biol.[online]. 2010, vol.70, n.3, suppl., pp. 709-722. ISSN 

1519-6984. 

METCALF & EDDY. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse. Mc Graw-Hill 

Internacional Editions, eªed, 1991. 

MONTOYA, C.; LOAIZA, D.; TORRES, P.; CRUZ, C. H.; ESCOBAR, J. C. Efecto del in-

cremento em la turbiedad del agua cruda sobre la eficiência de processos convencionales de 

potabilización. Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA, nº 16, p. 137-148, 2012. 

MORAES, R. P. 2006. As transformações socioeconômicas e ambientais no Cerrado. p. 

112-132. In: Guimarães, L. D.; Silva, M. A. D. e Anacleto, T. C. (orgs.). Natureza viva Cerra-

do, caracterização e conservação. Goiânia: Editora da UCG. 

MORAIS, E. B de. Indicadores Microbiológicos, Metais e Índice de Qualidade da Água 

(IQA) Associados ao Uso e Ocupação da Terra para Avaliação da Qualidade da Microbacia 



110 

 

do Rio Cabeça, na Bacia do Rio Corumbataí, SP. Tese (Doutorado em ciências biológicas) – 

Universidade Estadual Paulista. Instituto de Biociências do Campus Rio Claro, 2010. 

MORETTO, D. L; PANTA, R. E; COSTA, A. B da; LOBO, E. A. Calibration of water qua-

lity index (WQI) based on Resolution nº 357/2005 of the Environment National Council 

(CONAMA). Acta Limnologia Brasiliensia, vol. 24, pág. 29-42, 2012. 

NASCIMENTO, E. S. Avaliação das águas do reservatório da UHE Barra dos Coquei-

ros-Caçu-GO. Dissertação de Mestrado, 82f. Universidade Federal de Goiás, Jataí, 2014. 

NASCIMENTO, A. R. T.; FELFILI, J. M.; MEIRELLES, E.M. Florística e estrutura da co-

munidade arbórea de um remanescente de Floresta Estacional Decidual de encosta, Monte 

Alegre, GO, Brasil. Acta Bot. Bras., v.18, n. 3, 2004.  

NEVES, F. M. C.; CASTRO, F. B. G de.; GODEFROID, R. S.; SANTOS, V. L P dos.; 

WAGNER, R. Avaliação da qualidade da água do rio Bacacheri, Curitiba/PR. Revista Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, v.8, n.4, 2015. 

NIMER, E. Climatologia do Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1989.  

PÁDUA, V. L de (coordenador). Remoção de microorganismos emergentes e microcon-

taminantes orgânicos no tratamento de água para consumo humano. Rio de Janeiro: 

ABES, 2009. 392p. Disponível em:< http://pt.slideshare.net/GAVOLUNTARIA/gua-remoo-

de-microrganismos-emergentes-e-microcontaminantes-orgnicos-no-tratamento>. Acesso em 

28 de dez. de 2016. 

PALHARES, J. C. P.; RAMOS, C.; KLEIN, J. B.; LIMA, J. C. M. M. de; MULLER, S.; 

CESTONARO, T. Medição da vazão em rios pelo método do flutuador. Manual Técnico 

455. Concórdia SC: EMBRAPA, 2007. 

 

PAULA, M.M. Análise da água e das condições ambientais da Bacia hidrográfica do Ri-

beirão das Pedras: Quirinópolis-GO. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Goi-

ás/ Campus Jataí, Jataí-GO. 123p, 2011. 

PEIXOTO, K, L, G.; NOGUCHI, H. S.; PEREIRA, A. R.; MARCHETTO, M.; SANTOS, A 

de A.; Evaluation of Qualitative and Quantitative Characteristics of the Beem River Water, 

Municipality of Humaita-Amazon. E&S - Engineering and Science. Vol. 2, Ed. 1. p.1-

13.ISSN:2358-5390, 2014. 

PEREIRA, R. da S. Identificação e caracterzação das fontes de poluição em sistemas hídricos. 

Revista Eletrônica de Recursos Hídricos, v.1, n. 1, p.20-26, 2004. 

PETRUF, L. A; SACCO, V. A; LUCIO, L. C. Oxigênio dissolvido (OD), potencial hidroge-

niônico (pH), temperatura e condutividade elétrica como parâmetros físico-químicos da água 

do Ribeirão Morangueira, Maringá/PR. Encontro Internacional de Produção Científica, 

2011. Disponível em:< 

http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/luis_ambrosio_petruf.pdf>. Acesso 

em 28 de nov. de 2016. 

PINTO, L. C.; MELLO, C. R. de; AVILA, L. F. Water quality indicators in the Mantiqueira 

Range region, Minas Gerais state. Revista Cerne Lavras, [online]. vol.19, n.4, pp. 687-692. 

ISSN 0104-7760, 2013. 



111 

 

REIS, A. A dos; TEIXEIRA, M. D; ACERBI JUNIOR, F. W; MELLO, J. M de; LEITE, L. 

R; SILVA, S. T da. Land use and occupation analysis of permanent preservation areas in La-

vras County, MG. Ciência e Agrotecnologia. vol.36, n.3. Lavras, 2012. 

RIBEIRO, J. F; WALTER, B. M. T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. In.: 

SANO, S. M; ALMEIDA, S. P; RIBEIRO, J. F. Ecologia e flora. Brasília: EMBRAPA, v. 1, 

p. 152-212, 2008. 

RIO, G. A. P do; PEIXOTO, M. N. de O. Superfície de regulação e conflitos de atribuições na 

gestão de recursos hídricos. Revista Território, n.10, p.51-65, 2001. 

ROCHA, H. M. Análise Espaço-Temporal das águas dos afluentes e reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros em Goiás. Dissertação de mestrado, 147f. Unverversidade Federal de 

Goiás, Jataí, 2012. 

ROCHA, R. I.; CABRAL, J. B. P.; NOGUEIRA, F. P.; BARCELOS, A. A. Avaliação sazo-

nal das águas do reservatório da usina hidrelétrica Caçu no município de Caçu, Goiás. Revis-

ta do Departamento de Geografia – USP, v.29, p. 137-160, 2015. 

ROSA, R. Introdução ao sensoriamento remoto. 7º ed., Uberlândia: EDUFU, 2009. 

ROSENFIELD, G. H.; FITZPATRICK-LINS, K. A coefficient of agreement as a measure of 

thematic classification accuracy. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v.52, 

n.2, p.223-227, 1986. 

SANTO FILHO, K. do E. Desenvolvimento Sustentável no Estado de Goiás: Aplicação de 

modelos qualitativos e quantitativos para a realidade do cerrado goiano. 2011. 215f. Tese 

(Doutorado em Ciências Ambientais) – Universidade Federal de Goiás. 

SIEG - Sistema Estadual de Estatística e Informações Geográficas de Goiás. Disponível 

em: < http://www.sieg.go.gov.br/>. Acesso em: 2016. 

SILVA, M. R. Desvelando a cidade: segregação socioespacial em Jataí-GO – Goiânia. Te-

se (Doutorado em Geografia), 2009. 

SIMÕES, L. B. Integração entre um modelo de simulação hidrológica e sistema de in-

formação geográfica na delimitação de zonas tampão ripárias. 2001. 185 f. Tese (Douto-

rado em Agronomia/Energia na Agricultura) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Univer-

sidade Estadual Paulista, Botucatu. 

SIQUEIRA, G. W; APRILE, F; MIGUÉIS, A. M. Diagnóstico da qualidade da água do rio 

Parauapebas (Pará-Brasil). Acta Amazonica, v.42, n.3, p.413-422, 2012. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/aa/v42n3/a14v42n3.pdf>. Acesso em 22 de dez. de 2016. 

TAVARES, A. R. Monitoramento da qualidade das águas do rio Paraíba do Sul e diag-

nóstico de conservação. 176p. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Infraestrutura 

Aeronáutica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica-ITA, São José dos Campos, São Paulo 

TOLEDO, L. G; NICOLELLA, G. Índice de qualidade de água em microbacia sob uso agrí-

cola e urbano. Scientia Agricola. v.59, n.1, p.181-186, 2002. 



112 

 

TUCCI, C. E. M.; HESPANHOL, I. CORDEIRO, N. O. Gestão da Água no Brasil. Brasília: 

UNESCO, 2001. 

TUCCI, C. E. M. Mudanças climáticas e impactos sobre recursos hídricos no Brasil. Ciência 

& Ambiente, Santa Maria, RS, n. 34, p. 137-156, 2007. 

TUNDISI, J. G; TUNDISI, M. Limnologia. São Paulo: oficina de textos, 2008. 

USGS. Science for a changing world, 2016. Disponível em:< https://www.usgs.gov/>. Aces-

so em: jun. 2016. 

VIANA, L. G; DIAS, D. F dos S; OLIVEIRA, V de P. S de; MOREIRA, M. A. C. Índice de 

Qualidade da Água (IQA) da Lagoa do Taí, São João da Barra, RJ. Boletim do Observatório 

Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, Campos dos Goytacazes/RJ, v.7, n.2, p. 199-219, 

2013. 

VON SPERLING, M. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios. 1ª Ed. - Belo Hori-

zonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Mi-

nas Gerais, 2007. 

WETZEL, R. G.; LIKENS, G. E. Limnological analisys. 2ed. New York. Springer Verlag. 

1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

APÊNDICE A- Resultados das análises de cada parâmetro nas quatro campanhas (ju-

nho, setembro, dezembro de 2015 e março de 2016). 

 Parâmetro Data Ponto1 Ponto 2  Ponto 3 Ponto 4 Média 

Parâmetros 

Químicos 

OD mg/L 

14/06/15 7,39 7,66 7,49 7,98 7,57 

12/09/15 7,43 7,53 7,47 7,28 7,45 

05/12/15 6,58 6,84 6,77 6,92 6,81 

05/03/16 6,74 6,81 6,88 7,07 6,85 

DBO 

14/06/15 1,59 1,86 1,78 2,84 1,82 

12/09/15 4,49 3,79 3,82 3,63 3,805 

05/12/15 5,9 6,3 6,1 6,2 6,15 

05/03/16 3,4 3,3 3,5 4,8 3,45 

pH 

14/06/15 7,05 7,65 7,76 7,89 7,71 

12/09/15 6,18 6,91 7,03 6,45 6,68 

05/12/15 6,27 7,12 7,25 7,34 7,19 

05/03/16 7,44 6,94 6,95 6,99 6,97 

PT 

14/06/15 0,002 0,005 0,001 0,001 0,0015 

12/09/15 0,54 0,32 0,53 0,40 0,47 

05/12/15 0,06 0 0,1 0 0,03 

05/03/16 2,66 4,28 2,8 1,05 2,73 

NO3 

14/06/15 0 0 0 0 0 

12/09/15 0 2,8 0 0 0 

05/12/15 1,42 0,53 1,26 1,24 1,25 

05/03/16 0,29 0 0,49 0,14 0,21 

Parâmetros 

Físicos 

Turbidez 

14/06/15 2,8 10,9 12,6 13,4 11,75 

12/09/15 3,2 11,1 13,4 14,9 12,25 

05/10/15 6,7 10,3 11,1 17,6 10,7 

05/03/16 10 13,8 20,6 27,8 17,2 

RT 

14/06/15 1,5 2,5 6,33 4,17 3,34 

12/09/15 14,17 23,33 22,83 27,67 23,08 

05/12/15 4 8,33 10,5 12,83 9,41 

05/03/16 6,33 11,33 14,5 23,67 12,92 

T ºc 

14/06/15 21,8 21,5 22,1 20,2 21,65 

12/09/15 21,2 22,2 22,3 23,8 22,25 

05/12/15 27,45 25,9 26,1 26 26,05 

05/03/16 26,4 26,5 25,6 25,3 26 

Parâmetro 

Biológico 
CT 

14/06/15 121 176 286 198 187 

12/09/15 273 220 334 370 303,5 

05/12/15 211 431 343 185 277 

05/03/16 194 396 185 141 189,5 

Org.: Produção da autora (2016). 
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APÊNDICE B- Resultados da precipitação pluvial e temperatura ATM ºC da microba-

cia do córrego Matriz/GO. 

MÊS/ANO 
PRECIPITAÇÃO 
PLUVIAL (mm) 

TEMPERATURA 
ATM (°C) - Média 

MAR/15 145,7 26,2 

ABR/15 52,6 26,8 

MAI/15 92,7 23,7 

JUN/15 7,3 22,8 

JUL/15 16 23,4 

AGO/15 18 23,8 

SET/15 40,7 26,2 

OUT/15 131,3 28 

NOV/15 168,7 26,4 

DEZ/15 113,3 26,6 

JAN/16 249,3 26,4 

FEV/16 249,3 27 

MAR/16 149,6 26,7 

Org.: Produção da autora (2016). 
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APÊNDICE C- Curvas do IQA-CETESB. 

 


