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RESUMO 

 

Os empreendimentos hidráulicos, como a construção de represas, interferem 
profundamente nas características dos locais onde são instalados, pois influenciam 
nas propriedades físicas, químicas e biológicas fundamentais para o funcionamento 
dos ecossistemas. A Usina Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros se localiza no 
baixo curso do Rio Claro, no município de Caçu, a Sudoeste do estado de Goiás, e 
está em funcionamento desde janeiro de 2010. O presente trabalho teve por objetivo 
analisar espacialmente e temporalmente as características físicas e químicas da 
água dos afluentes, e do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, a fim de 
identificar fatores que interferem na qualidade da água no período de setembro 2010 
a agosto de 2011. Os parâmetros limnológicos estudados foram: temperatura da 
água, potencial hidrogeniônico, condutividade elétrica, total de sólidos dissolvido, 
salinidade, resistividade e turbidez. A metodologia aplicada para análise fisico-
quimica da água segue os procedimentos da Associação Federativa da Água e Meio 
Ambiente Estadunidense. De acordo com os dados avaliados, conclui-se que os 
afluentes que apresentam inadequabilidade dos parâmetros potencial hidrogeniônico 
e condutividade elétrica foram o afluente do Coqueiro da margem esquerda, que 
fornece material a partir da alteração e erosão das rochas da Formação Marília, e o 
afluente do Vau que fornece material proveniente da alteração de rochas da 
Formação Vale do Rio do Peixe. Os parâmetros encontrados nesses dois afluentes 
estão fora do padrão aceito pela Resolução n° 357/05, todavia, as demais amostras 
encontram-se em consonância com a legislação. No período chuvoso, os valores de 
turbidez para os afluentes da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros apresentam 
mais díspares do que no período seco, com destaque para o afluente do Coqueiro 
da margem esquerda e o afluente Vau. As melhores correlações das medidas 
limnológicas foram encontradas para os parâmetros que se relacionam diretamente 
com a quantidade de íons presentes na água, como: potencial hidrogeniônico, 
condutividade elétrica, total de sólido dissolvido, cloreto de sódio e resistividade. Os 
trechos das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros que apresentaram 
os maiores valores dos parâmetros físico-químicos situam-se à montante do 
reservatório, com as menores seções transversais e as maiores velocidades de 
escoamento da água. As águas do reservatório, de acordo com a resolução 
CONAMA Nº 357/2005 para os parâmetros estudados, estão inseridas nas classes 
1, 2 e 3, ou seja, águas consideradas próprias para o consumo humano. 
Recomenda-se para a bacia da UHE Barra dos Coqueiros: a) a preservação e o 
aumento da mata ciliar para servir de corredores ecológicos; b) A revegetação das 
margens dos canais de drenagem para minimizar os efeitos da erosão; c) A 
conservação do solo nas proximidades da bacia Barra dos Coqueiros para evitar os 
efeitos de assoreamento deste segmento d’água; d) e por fim, a criação de 
corredores ecológicos para estabelecer a conectividade entre os fragmentos 
isolados, minimizando os riscos de perda de biodiversidade. 
 
Palavras-chave: Hidrossedimentologia, Limnologia, Bacia Hidrográfica. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The hydraulic projects such as building of dams, interfere deeply the characteristics 
of the places where they are installed, as they influence the properties physical, 
chemical and biological, essential to the functioning of ecosystems. The hydroelectric 
Barra dos Coqueiros is located in the lower course of river Claro, in the municipal 
district of Caçu, southwest of Goiás state, and it is in operation since January of 
2010. The present work had for objective to analyze spatial and temporal the 
physical characteristics and chemistries of the water of the tributaries, and of the 
reservoir of UHE Barra dos Coqueiros, in order to identify factors that interfere in the 
quality of the water in the period of September 2010 to August of 2011. The 
limnological parameters studied were: water temperature, hydrogen potential, 
electrical conductivity, total dissolved solids, salinity, resistivity and turbidity. The 
methodology for analysis of physico-chemical water follows the procedures of the 
Association Water Environment Federation. According to the evaluated data it was 
concluded that the tributaries that have parameters of hydrogen potential and 
electrical conductivity inadequate were the Coqueiro of the left margin, which 
provides material from the alteration and erosion of rocks of the Marilia Formation, 
and the tributary Vau that provides material from the alteration of rocks Formation of 
Vale do Rio do Peixe. The parameters found in these two tributaries are outside the 
accepted standard of Resolution No. 357/05, however, the other samples are in 
consonance with legislation. In the rainy season, turbidity indices for tributaries of the 
watershed of Barra dos Coqueiros show values more disparate than in the dry 
season, especially the tributaries of Coqueiro of left margin and the Vau. The best 
correlations of measures of the parameters limnological were found are directly 
related to the amount of ions present in water, such as hydrogen potential, electrical 
conductivity, total dissolved solids, sodium chloride and resistivity. The water 
passages of the reservoir UHE Barra dos Coqueiros with highest values of the 
physico-chemical parameters are located upstream of the reservoir, with the smaller 
cross sections and higher flow rates of water. The waters of the reservoir, according 
to CONAMA Resolution No. 357/2005 for the different parameters are included in 
classes 1, 2 and 3, that is, water fit for human consumption. It is recommended for 
the basin of the UHE of Barra dos Coqueiros: a) The ciliary forest’s revegetation and 
growth to serve as ecological corridors; b) Banks of drainage channels’s revegetation 
to minimize the effects of erosion; c) The soil conservation Near basin of Barra dos 
Coqueiros to avoid the effects of sedimentation in this segment of water, d) and 
finally, the creation of ecological corridors to establish connectivity between isolated 
fragments, minimizing the risk of biodiversity loss. 
 
Key-words: Hydrossedimentology, Limnology, Watershed 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Dentro dos conjuntos de águas continentais, os rios são de extrema 

importância para a sociedade, e foi em suas margens que as principais 

comunidades se iniciaram. A qualidade da água depende de vários fatores como: 

geologia, geomorfologia, uso do solo, comportamento do ecossistema e, sobretudo 

das ações do homem no meio ambiente.  

A Limnologia, dentro desse contexto, tem como objeto de estudo o conjunto 

das águas continentais e pressupõe descrever os componentes abióticos e bióticos 

desses ambientes, no intuito de se realizar uma análise holística desse ecossistema. 

Desta forma, estudos sobre o metabolismo dos ecossistemas aquáticos continentais 

e sua utilização racional são de extrema importância, pois possibilitam indicar ações 

e estratégias para o controle de qualidade da água. Além disso, estudos 

limnológicos são imprescindíveis para conservação dos recursos hídricos, 

determinante na organização da sociedade e no planejamento das bacias como 

unidade de conservação. 

As bacias hidrográficas em nosso País são muito utilizadas para construção 

de grandes empreendimentos hidráulicos e, embora a construção de uma Usina 

Hidrelétrica (UHE) traga benefícios econômicos e sociais à região circundante à sua 

instalação, é importante refletir sobre os fatores condicionantes para a construção de 

tais engenharias, como as características físicas e ambientais. As características 

físicas seriam o levantamento da disponibilidade do potencial hídrico, estrutura 

geológica, topografia e clima da região. Já o estudo ambiental considera, além das 

características físicas, os graus de proteção que os diferentes tipos de uso e 

cobertura vegetal exercem sobre o ambiente (KAWAKUBO, 2005). 

Através do Relatório de Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do 

Sudoeste Goiano para a implementação da UHE Barra dos Coqueiros verifica-se 

que o caráter hídrico é o principal elemento a ser analisado, em detrimento das 

condições ambientais das áreas subjacentes da instalação. 

Esse fato pode ser constatado no seguinte trecho deste relatório:  

 
“a bacia hidrográfica do Rio Claro é reconhecida por deter um 
potencial hidrelétrico extraordinário, em condições de aproveitamento 
a partir de curto prazo, devido principalmente aos seus aspectos 
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geográficos-climáticos (geologia, declividade, e volume de água) e 
fatores ambientais” (EIBH, 2005, p.25).  
 

Nota-se que o caráter imediatista compromete um estudo mais detalhado da 

fauna, flora e aspectos sociais dos ribeirinhos. Devido à ocupação desordenada das 

bacias hidrográficas, os ecossistemas aquáticos sofrem diariamente a ação de uma 

série de variáveis ambientais e humanas, que são capazes de alterar toda a sua 

dinâmica natural. 

O aproveitamento da água para a geração de energia elétrica encontrou no 

território brasileiro e goiano um importante campo para o desenvolvimento e 

consolidação das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e UHEs (Usinas 

Hidrelétricas). Todavia, a construção de grandes ou pequenos empreendimentos 

hidráulicos pode alterar as condições naturais do curso fluvial e, consequentemente, 

a quebra do equilíbrio no balanço de transporte e deposição dos materiais 

particulados (CABRAL, 2008). 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a forma atual de uso do 

solo das bacias hidrográficas, que contribuem para a degradação do meio físico e 

aceleração do processo de sedimentação de reservatórios (CABRAL, 2006). 

Assim, os impactos das atividades humanas nos ecossistemas aquáticos 

podem gerar uma série de problemas. Nesse sentido, as pesquisas limnológicas têm 

despertado interesse crescente, visto que seus resultados podem ser amplamente 

aplicados para a conservação do ambiente, como para o uso sustentável dos 

recursos naturais. 

Portanto, a escolha da bacia do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

como objeto de estudo, para se compreender a qualidade físico-química das águas 

dos afluentes e lago, é decorrente dos problemas ambientais que possam surgir 

devido ao uso de agrotóxicos nas lavouras, eliminação dos efluentes domésticos e 

industriais da cidade de Caçu-GO, diretamente para os cursos d’água, e o uso 

intensivo do solo pela agricultura e pecuária.  

A fim de se detectarem os problemas ambientais na UHE Barra dos 

Coqueiros, foram realizadas coletas in situ em nove afluentes e no lago, para 

identificar as relações entre as características limnológicas do reservatório e as 

características físicas da bacia, visando uma abordagem integrada dos 

ecossistemas aquáticos e terrestres.  
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Deste modo, a presente pesquisa teve, por objetivo geral, o estudo espaço-

temporal dos parâmetros físicos e químicos das águas dos afluentes e do 

reservatório da Barra dos Coqueiros, a fim de identificar fatores que interferem na 

qualidade da água.  

Para atingir o objetivo geral proposto, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Realizar o monitoramento e coleta das variáveis potencial hidrogeniônico, 

total de sólidos dissolvido, salinidade, temperatura da água, condutividade 

elétrica, resistividade e turbidez dos afluentes no período de 12 meses 

(setembro de 2010 a agosto de 2011).  

2) Verificar a distribuição espacial das variáveis: potencial hidrogeniônico, 

total de sólidos dissolvido, salinidade, temperatura da água, condutividade 

elétrica, resistividade e turbidez no reservatório, em dois períodos distintos 

(seco e úmido). 

3) Realizar análise estatística básica das variáveis, para compreender a 

relação que existe entre o ecossistema aquático e o terrestre. 

Dessa forma, a dissertação foi estruturada em quatro tópicos. 

O primeiro trata da revisão teórica, onde estão descritos os autores e as 

pesquisas científicas que discorrem sobre a temática proposta. Discutimos, nesse 

tópico, os recursos hídricos e a sua repercussão na análise espacial e temporal do 

ambiente aquático, as principais concepções teóricas da abordagem geográfica 

como ciência, e a importância do gerenciamento do recurso hídrico no Brasil para o 

melhor uso múltiplo da água.  

No segundo tópico, são descritos os métodos e técnicas utilizadas no 

levantamento limnológico das águas da Bacia da UHE Barra dos Coqueiros/GO - 

como também a classificação do uso do solo - com o intuito de verificar as áreas 

mais suscetíveis a alteração ambiental, em vista de fornecer subsídio às pesquisas 

que venham a ser desenvolvidas na temática de análise hidrossedimentológica e 

limnológica. 

Já, no terceiro tópico, apresentamos os resultados da avaliação espaço-

temporal da água dos afluentes e do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, a 

partir da aplicação de métodos estatísticos (média, desvio padrão e correlação de 

Pearson), para análise das possíveis relações existentes entre os parâmetros físicos 

e químicos. 
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No quarto tópico, apresentam-se as considerações finais sobre os resultados 

encontrados, apresentando os problemas ambientais dos afluentes, assim como 

suas possíveis causas. E, também, são apresentadas sugestões que contribuam 

para a gestão do reservatório e a bacia hidrográfica. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Recursos hídricos: um bem necessário para o consumo e o 

desenvolvimento da sociedade humana 

 

A sobrevivência humana depende essencialmente da água e, sem dúvida, é 

um dos recursos naturais mais importantes para o desenvolvimento econômico e, ao 

bem estar social humano, considerado inesgotável em quantidade, uma vez que 

está em constante renovação por meio do ciclo hidrológico. 

Apesar de abundante, já que 70% da superfície terrestre se compõem de 

água, estima-se que 97% deste total sejam de água salgada e 2% estejam 

concentrados nas geleiras. Desta forma, somente 1% da água no planeta Terra 

estaria disponível para consumo. Sabemos que, no Brasil encontram-se 8% de toda 

reserva de água doce do planeta, sendo que 70% estão, situados, na Região 

Amazônica, onde estão localizados apenas 5% da população brasileira. Dessa 

forma, a maioria da população de nosso país depende de 20% restante desta 

reserva natural (BRASIL, 2006). 

Há uma contínua e crescente demanda hídrica, resultante da expansão 

populacional e da própria evolução e comportamento da sociedade atual que, além 

de exigir maiores quantidades, normalmente a devolve ao meio com qualidades 

impróprias à sua pronta e imediata reutilização, superando, em muitos casos, a 

velocidade de reposição permitida pelo ciclo hidrológico (CONTE e LEOPOLDO, 

2001). Conte e Leopoldo (2001) relatam que existe, também, uma crescente 

preocupação com a degradação e o esgotamento desses recursos hídricos e, com 

ela, a necessidade de se implantar uma legislação especifica relacionada ao uso da 

água.  

Conforme Kobiyama et al. (2008), os recursos hídricos são dotados de valor 

econômico e são essenciais para a sobrevivência. A idéia que perdurou por muitos 

anos de que a falta de água potável era impossível, causou certa despreocupação 

com a preservação da água doce e a consequente despreocupação com os agentes 

contaminantes do meio aquático.  

O primeiro país a se preocupar com as questões ambientais foi a Inglaterra, a 

partir dos efeitos da Revolução Industrial. Somente a partir da década de 60, do 

século XX, é que importantes leis começaram a serem criadas neste sentido, frutos 
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da primeira Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em Estocolmo – Suécia. Importante marco para a discussão do 

uso dos recursos hídricos é também a Agenda 21, documento elaborado como 

resultado da segunda Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – a Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro- Brasil.  

É a partir desses dois eventos que surge o conceito de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, dos quais surgem novas normas, visando alcançar a 

sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida das pessoas (CONTE e 

LEOPOLDO, 2001). No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) traz, 

em seu capítulo V, diretrizes básicas da política ambiental para o território nacional. 

Entretanto, somente em 1997, através da Lei 9.433, o Brasil passa a definir 

realmente uma política de recursos hídricos. 

Em 1934 é criado no Brasil o decreto nº 24.643 de 10 de julho (BRASIL, 

1934). Esse decreto ficou conhecido como o Código da Água, pois passou a 

regulamentar a utilização e classificar os corpos d’agua. Entretanto, esse decreto dá 

ênfase ao aproveitamento do potencial fluvial para geração de energia elétrica, 

atividade econômica que começava a se implantar no país (CONTE e LEOPOLDO, 

2001).  

O Código das Águas não foi totalmente implantado e, em 1986, surge a 

Resolução nº 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 

1986), que estabelece classificações para os tipos de água, que são enquadradas 

em nove classes. Dentro dessas classificações e classes, a água doce é organizada 

em cinco classes, de acordo com sua qualidade e condições de utilização: classe 

especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 (CONTE e LEOPOLDO,2001). 

A Resolução n° 20, que dispõe da qualidade da água, em março de 2005, foi 

substituída pela Resolução CONAMA Nº 357. Em seu artigo Art. 1°, essa resolução 

dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos 

corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes (BRASIL, 2005).  

Na resolução CONAMA Nº 357 foram estabelecidas classes de qualidade de 

água, com padrões e condições necessárias ao atendimento dos usos 

preponderantes, atuais e futuros. Para o efeito dessa resolução, foram adotadas 

definições de qualificação das águas doces, salobras e salinas. As águas doces são 



23 
 

 

distribuídas em 4 classes de acordo com sua qualidade e condição de utilização, 

sendo descritas abaixo (BRASIL, 2005): 

Classe especial - águas destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

 a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,  

 a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

Classe 1 - águas destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento simplificado; 

 à proteção das comunidades aquáticas; 

 à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

 à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; e 

 à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

Classe 2 - águas destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional; 

 à proteção das comunidades aquáticas; 

 à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, 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 publico possa vir a ter contato direto; e 

 à aquicultura e a atividade de pesca. 

Classe 3 - águas destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional ou 

avançado; 

 à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

 à pesca amadora; 

 à recreação de contato secundário; e 

 à dessedentacão de animais. 

Classe 4 - águas destinadas: 

 à navegação; e 

 à harmonia paisagística. 

Dessa forma, essa resolução estabelece as concentrações máximas das 

substâncias químicas potencialmente prejudiciais, e valores relativos a parâmetros 

físico-químicos e biológicos não prejudiciais a saúde humana. A classificação 

desses corpos d’água são grandes aliados no manejo e utilização dos mesmos, seja 

por comunidades locais, atividades econômicas, etc. 
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Por fim, o uso dos recursos hídricos envolve modificações naturais da bacia 

hidrográfica e a gestão deve ser realizada com o mínimo dano ao meio ambiente. O 

conhecimento da técnica do manejo do solo e da legislação ambiental que vigoram 

em nosso país, deve ser utilizado para antever os possíveis impactos antrópicos no 

sentido de harmonização entre o homem e a natureza (TUCCI, 2005). 

 

2.2. Bacia hidrográfica como unidade sistêmica dos elementos da natureza: 

análise para gestão dos recursos hídricos 

 

No ano de 1997, com a aprovação da Lei 9.433, o Brasil passa a definir as 

bases legais da Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil, elaboradas no 

sentido de utilizar os recursos hídricos de forma racional e justa à sociedade 

(BRASIL, 1997). Essa Lei foi construída sobre seis fundamentos, seguindo os 

rigores técnicos de uma política: i) o domínio das águas, ii) o valor econômico, iii) os 

usos prioritários, iv) os usos múltiplos, v) a unidade de gestão, vi) a gestão 

descentralizada (CAMPOS e STUDART, 2003).  

Segundo Campos e Studart (2003) a Lei 9.433/97, em seu quinto fundamento 

estabelece a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. O modelo nacional brasileiro encontrou nas 

bases francesas as referências para o entendimento da bacia hidrográfica como 

unidade de gestão. Entender a bacia hidrográfica como unidade de gestão permite 

planejamento e o controle administrativo como práticas de manejo do solo e água, e 

dá bases para a criação de políticas e ações para o planejamento territorial e de 

recursos hídricos.  

Essa forma de demarcação da bacia hidrográfica vem sendo adotada como 

unidade de análise em trabalhos elaborados preferencialmente para o planejamento 

conservacionista, execução de programas de controle de erosão do solo e 

preservação de recursos hídricos (SPAROVEK et al., 1999; SILVA, 2007).  

Para as ciências ambientais, a bacia hidrográfica é uma célula básica de 

análise ambiental, que permite avaliar os seus diversos componentes e interações 

entre os fenômenos (BOTELHO e SILVA, 2004). Dessa forma, é possível avaliar as 

ações humanas sobre o ambiente e seus desdobramentos sobre o equilíbrio 

hidrológico de forma integrada. 
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Dolfuss (1973) alerta sobre os problemas da classificação formal, mas, 

sobretudo na dinâmica dos elementos do espaço. Contudo, é possível elaborar um 

sistema de identificação dos diversos conjuntos espaciais que apresentam um 

conjunto de elementos mais ou menos homogêneos, passível de análise. Dolfuss 

(1973), em análise da obra de Bertrand, propõe a classificação do espaço a partir 

dos conceitos de: Geótopo, geofácies, geossistema, região, província, domínio, 

área, partindo, assim, de um nível de escala de menor complexidade para o nível de 

maior complexidade de relação entre os elementos que estão dispostos no espaço.  

Muitos pesquisadores da Ciência Ambiental entendem a complexidade da 

natureza por conexões entre os elementos que a compõem e o resultado dessa 

interação. Dentro da ciência geográfica está o conceito de “Geossistema”, que 

compreende a conexão da natureza e sociedade através dos fatores econômicos e 

sociais que influenciam na estrutura e funcionalidade dos elementos naturais 

dispostos no espaço (MORAGAS, 2005). 

A escala de estudo para o geógrafo permite a noção de espacialidade do 

fenômeno e a repercussão no Espaço, facilitando a ligação e análise das estruturas 

da área de estudo. Silva (2007) entende a bacia hidrográfica como unidade 

sistêmica que interage com sistemas hidrológicos, pedológicos, geológicos, 

geomorfológicos, com a vegetação e ocupação das atividades sociais. Isso permite 

compreender as inter-relações dos fluxos de energia entre os elementos, verificando 

os processos produtivos de sedimentos para reservatórios ou lagos, visando a 

compatibilizar as atividades humanas com a preservação ambiental.  

A Bacia hidrográfica pode ser entendida com uma área geográfica que 

compreende todas as nascentes de um rio principal e de seus rios afluentes, 

juntamente com as áreas ao redor desses rios (KOBIYAMA et al., 2008). Garcez e 

Alvarez (1988) definem a bacia hidrográfica como um conjunto de áreas com 

declividade no sentido da seção transversal de um curso de água, ou também, como 

uma área fechada topograficamente a partir de um ponto do curso de água, de 

forma que toda a vazão afluente possa ser medida ou descarregada através desse 

ponto. 

O comportamento ambiental de uma bacia hidrográfica difere-se no espaço e 

tempo um do outro. Em locais onde as atividades agrárias se concentram, os 

problemas principais são a redução da taxa de infiltração de água no solo e, altas 

taxas de precipitação pluviométrica. Já as bacias encontradas na área urbana, as 
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superfícies são totalmente impermeabilizadas, favorecendo o escoamento superficial 

e quase nenhuma infiltração de água no solo (BOTELHO e SILVA, 2004). 

O Brasil se encontra em uma situação confortável diante da escassez mundial 

de água doce. No entanto, são os fatores que levam à deterioração da água, como, 

por exemplo, a ausência de práticas conservacionistas do solo, os processos 

erosivos, além da interferência de fatores naturais (geologia, geomorfologia, 

declividade, pedologia, formato e densidade da bacia de drenagem, regime de 

chuvas, permeabilidade do solo e outros) (PRADO, 2004). 

A gestão dos recursos hídricos é um processo importante e necessário para 

se evitar, equacionar e resolver questões associadas à escassez. Nesse processo, é 

importante considerar também aspectos qualitativos, na medida em que, durante o 

processo de circulação, a água sofre alterações em sua qualidade, devido às ações 

antrópicas e das próprias interrelações do meio ambiente com os recursos hídricos 

(PRUSKI, 2011). 

Porto et al. (2011) fazem um estudo sobre a conservação e uso racional de 

água na agricultura dependente de chuvas no semiárido brasileiro, aplicando 

instrumentos como construção de cisternas, sistemas de captação de água das 

chuvas para o cultivo de animais e plantas, tanques de evaporação e barreiros.  

Costa, Oliveira e Araújo (2011), em seus estudos sobre planejamento, 

gerenciamento e uso racional de águas, trabalham na gestão dos recursos hídricos 

do perímetro irrigado Tabuleiro de Russas localizado na região Baixo Jaguaribe em 

Fortaleza-CE, e analisa o cálculo da tarifa de água, consumo de água e uso racional 

e conservação de água nessa região. 

Segundo Campos (2011), a gestão das águas pelo viés da oferta se dá no 

sentido de aumentar a disponibilidade hídrica através da ativação das 

potencialidades. Para isso, são realizadas diversas obras e serviços como: 

barragens, perfuração e recuperação de poços, captação de águas em lagos 

naturais, entre outros. A gestão do uso das águas se dá no sentido de melhor utilizar 

as disponibilidades hídricas viabilizadas pela oferta. 

Estudos no sentido de garantir o correto escoamento das águas, evitar 

erosão, estudar a qualidade da água e processos que podem vir a afetar essas 

reservas, podem ajudar na elaboração de ações preventivas e corretivas. Campos 

(2011) discute sobre a questão do planejamento na busca de encontrar melhores 

caminhos para a conservação dos recursos hídricos, e relata que os primeiros 
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marcos para as novas políticas de águas no Brasil aconteceram no meio acadêmico 

técnico. 

 

2.3. Precipitação pluviométrica em bacia hidrográfica 

 

A chuva é um fenômeno natural aleatório e as distribuições dos valores 

espaciais da precipitação não se repetem exatamente a cada período anual, embora 

aponte os locais em que chova mais ou menos (SALGUEIRO e MONTENEGRO, 

2008). Água, na sociedade moderna, é um elemento precioso para a manutenção da 

vida biótica terrestre e aquática, principalmente para o consumo e para as atividades 

produtivas do homem. 

A análise da variabilidade do comportamento das chuvas possibilita detectar 

tendências ou alterações no clima, em escalas locais ou regionais. Com a devida 

compreensão, torna-se um elemento de planejamento na organização territorial e 

ambiental, em função do elevado grau de interferência, impacto e repercussão no 

tempo e espaço (SANT’ANNA NETO, 2000). 

A variabilidade das condições atmosféricas na escala micro-climática também 

é alterada por ações antrópicas, cujos efeitos na aferição da série estudada em 

relação os dados hidrológicos de uma bacia hidrográfica podem produzir condições 

não estacionárias (TUCCI, 2005). 

O regime pluviométrico de uma bacia hidrográfica pode gerar problemas 

ambientais graves ao sistema aquático, principalmente no carreamento de 

sedimentos para a rede drenagem. Conforme Tucci (2005), o fluxo ou escoamento 

superficial é resultado da água precipitada que não foi interceptada pela cobertura 

vegetal, ou retida pelos valos, e que não infiltrou, escoando através dos caminhos de 

maior declividade e menor obstrução, até encontrar a rede drenagem. 

Então, o conhecimento do comportamento pluviométrico passa a constituir 

uma ferramenta importante, desde que utilizadas séries pluviométricas com 

qualidade e densidade que atendam aos limites satisfatórios, métodos de 

interpolação de precisão comprovada e, finalmente, uso de programas 

computacionais avançados. 

Nesse sentido, verifica-se uma notável escassez de estudos sobre a 

distribuição espaço-temporal das chuvas da região Centro-Oeste do Brasil, devido à 

dificuldade encontrada pelos pesquisadores em trabalhar com séries históricas 
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reduzidas e uma densidade baixa de estações pluviométricas espalhadas no 

território central do Brasil.  

 

2.4. Produção de sedimentos: elementos geradores de impactos ambientais 

 

Os processos erosivos ocorridos em bacias hidrográficas podem originar 

diversos mecanismos de assoreamento, que colaboram tanto para a diminuição da 

quantidade como da qualidade dos recursos hídricos. A erosão compreende o 

processo da decomposição e desagregação das rochas e dos solos, e está 

condicionada pela ação da gravidade das águas e ventos, das características do 

solo, atividades biológicas, declividade do terreno e ação antrópica.  

Esses fatores agem na superfície da Terra em diversas escalas, e 

representam um dos principais agentes naturais de transformação fisiográfica da 

paisagem (PIMENTEL, 2006). Segundo Silva et al.(2004), as variáveis que 

influenciam na intensidade da forma de erosão, isto é, quantidade de sedimentos 

transportados, variam de acordo com: o regime pluviométrico local, morfometria da 

bacia (relevo e hidrografia), ação antrópica (uso e ocupação do solo, medidas de 

contenção da erosão, forças econômicas, culturais, sociais e ou/tecnológicas) e a 

pedologia.  

A ação antrópica acelera o processo erosivo, já que, embora o processo de 

erosão do solo também ocorra em ecossistemas naturais, há um aumento 

considerável em áreas predominantemente agrícolas e de explorações outras de 

naturezas agroindustriais. 

O termo sedimento, de acordo com Carvalho (2008), se refere à partícula 

proveniente da rocha ou de materiais biológicos, por processos físicos ou químicos, 

transportados pela água ou vento, do lugar de origem aos rios e depositadas. O 

sedimento fluvial pode ser transportado em suspensão e de arrasto na água e 

depositados no decorrer do leito. 

Os sedimentos em um curso d’água possuem granulométria diferenciadas e 

um transporte variado, de acordo com as condições locais e do escoamento. A 

partícula pode se manter em suspensão ou no fundo do rio. A forma de escoamento 

depende do fluxo d’água (laminar ou turbulento), da velocidade da corrente, dos 

obstáculos no leito e outras características relacionadas, como: declividade, 

temperatura e viscosidade da água do leito (SILVA et al., 2004). 
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A fração mais fina do material do leito (silte e argila) é a carga em suspensão, 

mantida suspensa pela ação de turbulência do fluido, enquanto a fração areia varia 

conforme a sua granulométrica, com gradientes de distribuição ao longo da coluna 

d’água, com maior concentração na região próxima do leito. Quando a ação do 

escoamento do sedimento se reduz até não mais deslocar a partícula, ocorre o 

processo de deposição (SILVA et al., 2004; CARVALHO, 2008). 

O sedimento erodido total em uma bacia hidrográfica é definido como erosão 

bruta ou erosão total, que inclui sedimento sólido dissolvido. O solo erodido se 

deposita em depressões, em áreas com vegetação e áreas baixas. Parte do material 

é transportado para rede de drenagem e depositado nas planícies de inundações 

como aluvião, em canais espraiados, no curso d’água. A quantidade total de material 

erodido desde a origem até o ponto de controle é conhecido como contribuição ou 

produção de sedimento ou rendimento sólido (CARVALHO, 2008). 

Alguns impactos causados em rios ou reservatórios de água, associados aos 

assoreamentos são: diminuição do armazenamento de água, em pequeno lagos, 

córregos e açudes, destruição de habitats aquáticos, obstrução de canais de cursos 

d’água, elevação de turbidez. Esses fatores reduzem o potencial de utilização da 

água e a atividade de fotossíntese, comprometimento da qualidade d’água para o 

consumo humano, altos custos para o tratamento da água, veiculação de poluentes, 

tais como: fertilizantes, pesticidas, propagação de agentes transmissores de 

doenças, vírus e bactérias e obstrução de canais de irrigação e navegação, 

(GUIMARÃES e SANTOS, 2007). 

As regiões tropicais vêm sendo submetidas a intensos processos de 

degradação dos solos, com reflexos negativos na capacidade produtiva da terra, 

bem como em recursos hídricos de superfície (rios, lagos de barragem) (PONÇANO 

e CHRISTOFOLETTI, 1987). É sabido que a região sudoeste do Estado de Goiás 

sofreu um forte processo de degradação ambiental, provinda das atividades 

agropecuárias a partir da década de 70, seguidas modificações que permitiram, no 

final do século passado, que atingisse uma posição de destaque no cenário nacional 

(CABRAL, 2008). 

Cabral (2006) contextualiza que os problemas ambientais decorrentes do 

manejo inadequado do uso do solo, e os processos erosivos associados aos efeitos 

naturais do solo, além do clima das áreas circundantes aos empreendimentos 

hidrelétricos, vêm agravando a erosão das margens e assoreamento dos córregos. 
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Cabral (2006), investigando os sedimentos carreados através dos leitos de 

água, verificou modificações do estado de equilíbrio do fluxo do curso da água. Ele 

afirma ainda que isso ocasiona uma série de transformações no processo fluvial, por 

exemplo, induz a desaceleração do movimento das partículas na direção da 

corrente. Nesses processos em reservatórios de usinas hidrelétricas, as partículas, 

como seixos e areias grossas, se depositam mais próximas da entrada do 

reservatório (final do remanso e desembocadura de tributários), enquanto o 

sedimento mais fino adentra ao reservatório, e à medida que o volume de material 

assoreado aumenta, a capacidade de armazenamento do reservatório diminui. 

A faixa de vegetação ao longo do rio deve ser preservada para a conservação 

do ambiente fluvial, já que os fenômenos naturais, tais como enxurrada, 

deslizamento, erosão do solo, erosão fluvial, e inundação, agravam-se quando há 

evento extremo, como por exemplo, a ocorrência de chuva intensa em áreas em que 

não exista vegetação ao longo do rio.  

 

2.5. Estudo limnológico para análise ambiental dos recursos hídricos 

 

Os recursos hídricos, desde o primórdio do homem em convívio em 

sociedade atraem a atenção dos cientistas em observarem o comportamento das 

variáveis hidrológicas, tais como, níveis dos cursos d’água e precipitações, como o 

caráter limnológico, nos estudos dos organismos aquáticos em sua propagação da 

vida nos ambientes lacustres e cursos d’água. 

A Limnologia fundamentou-se como ciência, no final do século XIX e no início 

do século XX, com a publicação do livro “Handbuch der Seekunde: allgemeine 

limnologie” (Manual da Ciência dos Lagos: limnologia geral) escrito por Forel em 

1901. O estudo teve como referência o Lago Léman, localizado na cidade de 

Lausane/Suíça, com temas abordando biologia, física e química do ambiente 

aquático (ESTEVES, 1998; TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

O enfoque epistemológico dos ambientes lacustres passou da análise dos 

organismos aquáticos para o estudo do lago como unidade. A análise passa a ser o 

todo, e não só os organismos aquáticos, onde existe ligação direta ou indireta com a 

atmosfera, com a terra circundante, com as regiões de suas cabeceiras e através 

dos afluentes, com o mar. 
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Conforme Esteves (1998), no Brasil, as pesquisas de caráter limnológico se 

iniciaram em 1934, pelo o americano Stillman Wright, em estudos elaborados nos 

açudes nordestinos. A análise dos seus resultados chamou a atenção para o 

fenômeno de estratificação e desertificação diária dos ecossistemas aquáticos 

nordestinos, e reconheceu alta produtividade de matéria orgânica, classificando 

como eutróficos, além de perceber alta concentração de cloretos e carbonatos nos 

açudes nordestinos. 

De uma forma sintetizada, Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) definem a 

Limnologia como o estudo científico do conjunto das águas continentais, por 

exemplo: lagos, represas, rios, lagoas, costeiras, áreas pantanosas, lagos salinos e 

também estuários e áreas pantanosas em regiões costeiras, com objetivo de 

entender o ecossistema e suas reações funcionais e produtividade das comunidades 

bióticas.  

Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), ao refletirem sobre o conceito de 

limnologia consideram dois aspectos fundamentais: a) o caráter descritivo dos 

componentes abióticos e suas propriedades (fatores físicos e químicos), seguindo 

uma avaliação das comunidades bióticas (composição de espécies, abundância, 

biomassa, ciclo de vida) e; b) a análise das inter-relações funcionais do meio com o 

ecossistema, o que inclui a investigação dos elementos responsáveis pelos ciclos de 

materiais, os processos dinâmicos nos sistemas abióticos, as relações dos 

organismos com os fatores ambientais e as relações dos organismos entre si. 

Paula et al. (2010) chama atenção para a importância que os rios exercem 

sobre os preconceitos ambientais da sociedade moderna no ponto de vista 

ecológico, social e econômico. A autora afirma que as características físico-químicas 

e biológicas da água dos rios resultam da interação do clima, geologia, vegetação, 

ocupação humana e uso da terra da bacia hidrográfica.  

A qualidade da água depende de uma série de variáveis ambientais como: 

geologia, geomorfologia, cobertura vegetal, do comportamento do ecossistema 

terrestre, e das ações do homem sobre o meio ambiente. A influência da ação 

humana na qualidade da água é mais maléfica ao meio ambiente, pois as ações 

mais comuns são o lançamento de cargas de efluentes nos sistemas hídricos, 

alteração do uso do solo rural e urbano como, por exemplo, construção de ponte, 

reservatório, estrada e rodovias, desmatamento da mata ciliar, etc.  
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Desse modo, podem-se citar as pesquisas sobre o metabolismo dos 

ecossistemas aquáticos continentais, já que estas viabilizam a sua utilização 

racional e tornam viável o controle da qualidade da água e a recuperação de 

ecossistemas aquáticos degradados. Podem ser realizadas em três etapas: a etapa 

de análise, a etapa de síntese e a etapa holística (ESTEVES, 1998). 

A etapa de análise possibilita a investigação sistemática das variáveis 

ambientais, tais como: pH, condutividade elétrica, concentração de nutrientes, 

penetração da radiação solar, precipitação, ventos, análise qualitativa e quantitativa 

das comunidades animais e vegetais. O término desta etapa permite descrever o 

ecossistema e as características principais, como grau de fertilidade e diversidade 

de espécies. 

Na etapa de síntese, referem-se a pesquisas que evidenciam interações entre 

os vários componentes de um ecossistema, possibilitando o reconhecimento de 

interações que dificilmente poderiam ser identificadas. Além disso, permitem avaliar 

o estoque de biomassa das espécies e, conseqüentemente, sua exploração racional.  

As pesquisas de caráter holísticas concentram-se na interação do 

ecossistema aquático e o terrestre adjacente. O ecossistema aquático não é visto 

isoladamente, mas sim como elemento de sua paisagem circundante. Nesse 

sentido, pesquisas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, florísticas e 

faunísticas das áreas adjacentes são de fundamental importância para a 

compreensão dos processos que ocorrem nos ecossistemas aquáticos. 

Considerando a discussão teórica até o momento apresentada, se faz 

necessário, aqui, apontar algumas pesquisas norteadoras para os estudos 

limnológicos. Por exemplo, a de Arroio Junior et al. (2009), que analisaram as 

variações espaciais e temporais das características limnológicas no Córrego do 

Cedro – Presidente Prudente/SP, com coletas d’água feitas no período de dezembro 

de 2004 e março de 2009, sob frequência trimestral das variáveis pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez. Estas revelaram que a maior 

variabilidade longitudinal dos parâmetros, foram do oxigênio dissolvido e 

condutividade. Ainda afirmam que as práticas irregulares do uso do solo afetaram 

diretamente nas variáveis limnológicos, principalmente no período chuvoso. 

Utilizando técnicas de sensoriamento remoto para o estudo das variáveis total 

de sólidos em suspensão, transparência do disco de Secchi e clorofila em relação à 

reflectância da água, do reservatório Rodolfo Costa e Silva no Estado do Rio Grande 
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do Sul, Breunig et al. (2011) mostraram que houve uma maior contribuição dos 

sólidos em suspensão nos espectros de reflectância. 

Prado (2004), estudando os fatores que influenciam a qualidade da água do 

reservatório da bacia hidrográfica de Barra Bonita (SP) e seus principais afluentes 

verificou as características físicas do reservatório como geomorfologia, geologia, 

pluviosidade, pedologia entre outros, além de dados limnológicos. Dentro dos 

parâmetros de qualidade da água do reservatório de Barra Bonita, temporalmente 

(1979 a 2002), os que melhor apresentaram uma tendência de degradação da água 

foram: condutividade elétrica, nitrato, fósforo total e clorofila total. 

Cabral (2006), aplicando métodos de previsão para tomada de medida de 

decisão quanto ao processo de assoreamento no reservatório de Cachoeira 

Dourada-GO/MG, indicou na análise limnológica que os principais locais de aporte 

de sedimento em suspensão ocorreram entre os córregos do Paiol e do Candango e 

na desembocadura do Rio Piedade com o reservatório, influenciados pelos materiais 

oriundos das formações Vale do Rio Peixe e Marília. E ainda, afirma que a usina de 

Cachoeira Dourada perdeu 38,5% de sua capacidade de armazenamento. 

Brito (2006), analisando alguns parâmetros limnológicos (transparência, 

temperatura, pH, oxigênio dissolvido, alcalindade total, gás carbônico, material em 

suspensão, condutividade elétrica e turbidez) no lago Catalão em Manaus/AM, os 

resultados revelaram a ocorrência de variabilidade espacial bem definida das 

condições físicas, química e biológica do ambiente aquático.  

Cabe lembrar que a limnologia é imprescindível para os estudos de 

conservação dos recursos hídricos, em termos do ciclo de hidrossedimentologia de 

bacias hidrográficas, pois oferece parâmetros d’ água determinante na organização 

da sociedade e o planejamento das bacias como unidade de conservação. 

 

2.6. Importância dos parâmetros físicos e químicos na avaliação da qualidade 

da água 

 

Os empreendimentos hidráulicos, como a construção de represas, interferem 

profundamente nas características físicas, químicas e biológicas dos locais onde são 

instalados. Os mecanismos e processos físicos que atuam nas estruturas das águas 

de reservatórios e rios têm consequências químicas e biológicas fundamentais para 

o funcionamento dos ecossistemas. Isso porque existe, por exemplo, um gradiente 
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contínuo de condições físicas desde a nascente até a foz de um rio em estado 

natural, que são modificados devido à construção de um reservatório (TUNDISI e 

MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

Considerando a qualidade da água do reservatório, tanto a localização da 

barragem em relação ao curso do rio (seu tipo) como a sua altura, determinam 

diversas características hidrológicas importantes como: “as vazões, os tipos de 

relevo do vale, a temperatura das águas dos afluentes, a insolação, a turbidez e, 

portanto, a luminosidade das águas e a química dos nutrientes que afetam sua 

biota” (TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008, p.324). 

As águas naturais contêm um grande número de substâncias dissolvidas, o 

que lhe conferem uma composição química bastante complexa, e que podem variar 

em decorrência de diversos elementos como: geoquímica do solo, da poluição 

atmosférica, do balanço de materiais, dos processos fisiológicos dos organismos, da 

produção de matéria orgânica, entre outros. 

“A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, 

que traduzem as principais características físicas, químicas e biológicas” (VON 

SPERLING, 2005, p.26) Assim, devido à degradação ambiental e os usos múltiplos 

dos reservatórios, os assuntos relativos à qualidade da água merecem destaque, já 

que, para o abastecimento de água potável pela população, existem restrições de 

qualidade (TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). Não só para o abastecimento 

de água, mas também para consumo animal e criação animal, a qualidade da água 

tem importância fundamental, pois ela é parte essencial de todo um ecossistema, 

seja ele terrestre ou aquático. 

Abaixo apresentamos uma discussão prévia dos parâmetros físicos e 

químicos que foram estudados na análise das águas dos afluentes e reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros. 

 

2.6.1. Temperatura - T 

 

Conforme Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), a radiação solar é o principal 

processo que gera o aquecimento térmico na água. Os principais mecanismos de 

transferência de calor da superfície da água constituem na condução de calor e 

evaporação. A absorção da radiação não ocorre só na interface ar/água, mas 



35 
 

 

também em uma camada de água próxima à superfície, e a espessura dessa 

camada depende das características da absorção, como por exemplo, a turbidez. 

As variações diurnas que ocorrem nas transferências de calor são 

responsáveis por aquecimentos e resfriamentos térmicos e pelo comportamento das 

massas de água em diferentes períodos do dia e da noite. A camada superficial da 

água (epilímnio) é bastante homogênea pela ação do vento e pelo aquecimento 

térmico diurno e resfriamento térmico noturno. A camada de água inferior 

(hipolímnio), possui a água mais densa e temperaturas mais baixas. O metalímnio é 

uma camada intermediária entre o epilímnio e hipolímnio. 

As variações que se verificam no ar e na água constituem importantes fatores 

das reações energéticas e ecológicas aplicadas aos recursos hídricos. Nesse 

sentido, a temperatura da água tem influencia direta sobre os organismos aquáticos 

e sobre o teor de gases dissolvidos na água (CONTE E LEOPOLDO, 2001).  

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. A temperatura da água 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.  

 
Os sistemas aquáticos respondem continuamente às condições climáticas, as 
quais variam amplamente no espaço e no tempo. A resposta de cada corpo 
d’água às condições externas (processos hidrometeorológicos) é revelada em 
um primeiro momento por meio da sua estrutura térmica. O tamanho do corpo 
d’água é determinado pelo balanço de entrada e saída de água e a sua 
temperatura é governada pelo balanço de energia na superfície da água; 
ambos acoplados à atmosfera. Em resposta às entradas de massa, energia, e 
momentum (precipitação, radiação, e cisalhamento do vento), os corpos 
d’água retornam à atmosfera calor e umidade, por meio de processos como 
condução e evaporação (ALCÂNTARA, 2010, p.13). 
 

Podemos exemplificar a variabilidade da temperatura nos resultados obtidos 

por Arroio Junior e Araújo (2009) para o Córrego do Cedro – Presidente 

Prudente/SP, onde a temperatura da água teve valores entre 16,7°C e 30,1°C. As 

variações sazonais são explicadas pelo padrão climático da região, com invernos 

amenos e verões intensos, já que as características refletem-se nos dados do 

monitoramento, onde se constatam os menores valores para temperatura nos meses 

de junho e maiores valores nos meses de dezembro e março. 
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Em corpos da água, a temperatura não sofre muito a variação do calor 

específico, tendo uma grande estabilidade térmica, o que é notado principalmente 

nas baixas variações diárias e sazonais da temperatura, quando comparados aos 

terrestres. Pode-se exemplificar o caso de regiões temperadas que, enquanto nos 

ecossistemas aquáticos a temperatura superficial da água pode variar de 0ºC no 

inverno até cerca de 22ºC no verão, as temperaturas dos ecossistemas terrestres 

variam de aproximadamente – 40ºC até + 40ºC durante o mesmo intervalo do tempo 

(ESTEVES, 1998).  

A temperatura nos corpos d’águas é determinante no direcionamento das 

reações que afetam os processos químicos, físicos e biológicos dos corpos d’água. 

Com o aumento da temperatura d’água, eleva-se a atividade biológica dos 

organismos aquáticos, inferindo no grau de preferência da temperatura d’água 

(EMBRAPA, 2004). 

A temperatura influencia diretamente nas atividades dos organismos 

aquáticos. Um exemplo seria a influência da temperatura na distribuição vertical do 

fitoplâncton, atuando especialmente sobre a reprodução e movimentos intrínsecos, 

pois, à medida que diminui a temperatura de um ambiente aquático, aumentam 

imediatamente os valores de densidade. Isso é mais evidente no inverno, quando a 

atividade de produtividade do fitoplâncton diminui consideravelmente, pelas 

temperaturas baixas, observada principalmente em ambientes aquáticos das zonas 

temperadas (ESTEVES, 1998).  

A estratificação térmica é outro fator ecológico relacionado à temperatura. A 

camada mais superficial do corpo d'água (epilímnio) tende a ter as maiores 

temperaturas, o que, juntamente com o aporte de nutrientes, aumenta a 

produtividade de organismos nas camadas superficiais. Assim, provoca o aumento 

de turbidez e diminuição da transparência, o que afeta a fotossíntese na coluna do 

corpo d'água. Consequências disso são o crescimento de algas, havendo problemas 

com toxinas, além de surgimento de odores e sabores inadequados da água.  

Já na parte inferior da coluna d’água do hipolímnio, além da presença de 

organismos, ocorre a sedimentação da matéria orgânica, resultante da redução das 

algas. Como consequência, ocorre o aumento das concentrações de dióxido de 

carbono, além de eventuais liberações de gases tóxicos como o gás sulfídrico 

(CARNEIRO, 2002). 
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Segundo Ruttiner (1931) (apud Esteves, 1998), a temperatura do hipolímnio 

de lagos tropicais é pelo menos 20ºC mais elevada do que a do hipolímnio de lagos 

temperados e, consequentemente, a decomposição da matéria orgânica morta 

(detrito orgânico) no hipolímnio de um lago tropical é quatro a nove vezes mais 

rápida do que no hipolímnio de um lago temperado. Este fato implica, portanto, num 

consumo de oxigênio de 4 a 9 vezes maior no hípolímnío de um lago tropical. 

O represamento de rios para obtenção de eletricidade altera a hidrodinâmica 

do curso da água, e também aumenta a profundidade do rio. As principais 

modificações são alterações das características físicas, químicas e biológicas do 

ambiente original. Dessa forma, são afetados os padrões de distribuição dos fatores 

físicos - incidência de luz e temperatura da água, químicos – concentração de 

oxigênio dissolvido e nutrientes, e biológicos – distribuição e composição das 

comunidades aquáticas na coluna da água (RODRIGUES, 2002). Ainda o mesmo 

autor afirma que, sobre os resultados de temperatura em reservatório, há um 

aumento em direção à barragem para os valores de superfície, enquanto para os 

valores de fundo houve diminuição em direção à barragem. 

Conforme Carneiro (2002), com aumento de profundidade em reservatório, há 

queda de temperatura, aumentando a densidade da água, consequentemente, 

influenciando na resistência da circulação vertical da água. Na camada inferior da 

água em reservatório, a falta de circulação torna o ambiente anóxico, possibilitando 

a ocorrência de gás metano, gás sulfídrico e altas concentrações de ferro e 

manganês.  

Portando, de forma sintética, Carneiro (2002) aponta dois importantes efeitos 

da modificação da temperatura da água: o primeiro se refere à solubilidade dos 

gases, especialmente o oxigênio, e o segundo efeito seria as alterações das taxas 

das reações químicas, e de todos os processos fisiológicos dos organismos 

aquáticos, pois afetam na produção de enzimas e hormônios que controlam as 

reações bioquímicas dos organismos aquáticos. 

 

2.6.2. Potencial hidrogeniônico - pH 

 

Segundo Esteves (1998) o pH é considerado uma das variáveis ambientais 

mais importantes na avaliação da qualidade de água, e também uma das mais 

difíceis de se interpretar. A complexidade da interpretação dos teores de pH se deve 
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a inúmeros fatores. Em águas naturais, o pH da água é influenciado pela 

concentração de íons provocado através da dissociação do ácido carbônico que 

gera valores baixos de pH, e das reações de íons carbonáticos e bicarbonato com a 

molécula de água, que elevam os valores de pH para a faixa alcalina. 

O aumento do pH d’água em ambiente natural se deve às características 

físicas da formação geológica, e à composição do solo, causado pela dissociação do 

ácido carbônico (CONTE e LEOPOLDO, 2001; EMBRAPA, 2004; PAULA et al., 

2010). 

Quanto ao uso e manejo do solo de bacias hidrográficas, devem ser 

considerados, pois as práticas inadequadas podem ocasionar alteração dos valores 

de pH, isso porque os volumes de solo escoado por lixiviação para a rede 

drenagem, geralmente são solos aráveis, ricos em matéria orgânica, ou perdas de 

fertilizantes agrícolas, o que pode ocasionar alterações nos parâmetros físico e 

químicos da água (CONTE e LEOPOLDO, 2001). 

A resolução CONAMA nº 375 de 2005 (BRASIL, 2005) coloca que, para o 

consumo de água humano e animal, os teores de pH devem compreender a faixa 

entre 6,0 e 9,0. Sendo que a maioria dos corpos d’água continentais apresentam 

estes teores de pH, entretanto pode ocorrer em ambiente mais ácidos ou mais 

alcalinos. 

Os valores baixos de pH em ambientes aquáticos são provocados pelas 

elevadas concentrações de ácidos orgânicos, de origem alóctone e autóctone, 

dissolvidos nessas águas, como: oxálico, acético, e ácido carbônico, formados a 

partir da atividade metabólica dos micro-organismos aquáticos. A dissociação 

desses ácidos na água, provoca a diminuição dos valores de pH, devido ao aumento 

de íons livres, dissociados respectivamente dos íons sulfato, nitrato, oxalato, acetato 

e bicarbonato (ESTEVES, 1998). 

Já elevados valores de pH em ecossistemas aquáticos, geralmente são 

encontrados em regiões com balanço hídrico negativo (onde a precipitação é menor 

do que a evaporação); nas regiões em que os ecossistemas aquáticos são 

influenciados por grandes contribuições de carbonatos e bicarbonatos, e em regiões 

ricas em cálcio. Normalmente a faixa de pH é superiores a 8,0; tendo como 

principais responsáveis pelos altos valores de pH nesses ecossistemas, a presença 

de bicarbonato e carbonato (ESTEVES, 1998). 
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Os valores de pH variam conforme a interdependência e relação entre as 

comunidades vegetais, animais e o meio aquático. As comunidades aquáticas 

podem interferir nos valores de pH de diferentes maneiras. Por exemplo, através da 

assimilação do CO2, durante o processo fotossintético,  liberado por macrófitas 

aquáticas e as algas que podem elevar o pH do meio. Por outro lado, os ambientes 

aquáticos com alta alcalinidade apresentam faixa de pH 7 e 8, mesmo ocorrendo 

altas taxas fotossintéticas. 

 

2.6.3. Condutividade elétrica - CE 

 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), a condutividade elétrica é um 

indicador da salinidade resultante da concentração de sais, ácidos e bases nas 

águas naturais. É a medida da capacidade da molécula de água em conduzir 

corrente elétrica através do conteúdo eletrolítico da água. 

A CE está relacionada com a presença de íons dissolvidos em um sistema 

aquático. Quanto maior a quantidade de íons dissolvidos, maior será a CE. Esse 

parâmetro não permite identificar a espécie química responsável pela alteração, no 

entanto, fornece um indicativo real da poluição ou possível fonte de poluição (CRUZ 

et al., 2007). 

As unidades que expressam a CE em água são: micro Siemens µS.cm-1 (a 

25°C); mili Siemens, µS.cm-1 (1 mS.m-1 = 1000 µS.cm-1); ou micromho cm-1 (1 

micromho cm-1 = 1 µS.cm-1) No Sistema Internacional de Unidades, adotado pelo 

Brasil, a unidade de condutância elétrica é Siemens, abreviando-se S (maiúsculo) 

(TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008; PAULA, 2011). 

A CE pode variar de acordo com a elevação da temperatura, e os valores de 

pH. Neste sentido, Zillmer et al. (2007) coloca que os valores da CE variam de 

acordo com o ciclo hidrológico, sendo que, no período seco, os valores da CE foram 

elevados, enquanto que, no período de maior precipitação, os valores de CE foram 

menores devido à diluição de íons decorrente do aumento do volume d’água do 

ribeirão Salgadinho Nova Xavantina-MT. 

Os íons mais diretamente responsáveis pelos valores de CE são os 

chamados macronutrientes como: cálcio, magnésio, potássio, carbonato, sulfato, 

cloreto. Os nutrientes de nitrato, nitrito e o ortofosfato têm pouca influência, e o íon 

amônio pode ter influência somente em altas concentrações (ZILLMER et al., 2007). 
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A composição iônica das águas de represas varia em função das 

características do terreno, a presença de vegetação das áreas inundadas, o tempo 

de retenção d’água, e do uso do solo que se faz na bacia hidrográfica. São essas 

características que determinam as águas de drenagem (TUNDISI e MATSUMURA 

TUNDISI, 2008). 

 

2.6.4. Resistividade elétrica - RE 

 

A RE é a medida da capacidade de resistência ao fluxo de corrente elétrica, e 

é dependente da temperatura e da concentração total das substâncias ionizadas na 

água. Quanto menor o nível de substâncias ionizadas da água maior é a RE em 

conduzir eletricidade. A RE é o inverso da CE, e é medida em centímetros por 

megaohms – cm.MΩ -1 (ALLAN, 2008 apud PAULA, 2011).  

Conforme Martins et al. (2008), a ação da RE no solo é dependente dos 

seguintes fatores, como: textura, umidade, composição mineralógica, porosidade, 

permeabilidade e composição química da água do solo. Alguns destes fatores 

podem determinar o comportamento da RE dependendo das condições geológicas e 

pedológicas da região. Isso explica a associação direta da RE à textura e 

permeabilidade do solo em regiões áridas ou semi-áridas. Já em climas tropicais 

úmidos ou semi-úmidos, a RE depende, principalmente, da saturação em água, 

variando substancialmente em relação às estações do ano (MARTINS et al., 2008).  

Segundo Gomes (2012), para a implantação de projeto de traçado de 

tubulação de ferro, afirma que as medições das resistividades elétricas do solo, e da 

água são de extrema valia, pois indicam situações de corrosão na tubulação, 

afetando o tempo de duração do investimento. Quanto mais baixa for a RE do solo 

ou da água, maior será a agressividade da corrosão na tubulação de ferro. Em água 

do mar, por exemplo, onde a RE é muito baixa, tubulações se corroem com grande 

velocidade e muita facilidade, se não forem devidamente protegidas ainda durante a 

construção. 

A RE tipo I deve ser maior do que 10 cm.MΩ -1 a 25°C, medida em linha. As 

medições da RE não detectam contaminantes orgânicos, nem contaminantes não 

ionizados, e também não propiciam informação precisa sobre contaminantes iônicos 

ao nível de mg/L (ppm). Portanto, é necessário fazer em separado as determinações 

dos teores dos contaminantes tais como carbono orgânico total, sílica e contagem 
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de colônias de bactérias, além de pH, dureza e alcalinidades (ALLAN, 2008 apud 

PAULA 2011). 

 

2.6.5. Total de sólidos dissolvido - TDS 

 

O total de sólidos dissolvido (TDS) inclui todos os sais presentes na água, e 

os componentes não iônicos, medidos pelo conteúdo total de carbono dissolvido. Em 

água natural, o grande número de substâncias dissolvidas na água se origina das 

características geoquímicas do solo, e das rochas que constituem o substrato das 

bacias hidrográficas que os drenam para os rios e lagos (TUNDISI e MATSUMURA 

TUNDISI, 2008). 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), os íons dissolvidos e as 

substâncias orgânicas auxiliam na regulação dos processos fisiológicos dos 

organismos biológicos. Já os gases dissolvidos na água, o oxigênio e o dióxido de 

carbono, são fundamentais para os processos de produção de matéria orgânica 

pelos produtores primários (fotossíntese) e a respiração de todos os organismos. 

A matéria orgânica dissolvida na água é classificada em substância húmicas 

que não são solúveis em água com o pH ácido (abaixo de 2), mas podem ser 

solúveis em pH mais elevado; e soluções não húmicas, tais como aminoácidos, 

carboidratos, e resinas (TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

A matéria orgânica dissolvida tem papel fundamental na complexação, sorção 

e imobilização de muitas substâncias orgânicas contaminantes e metais pesados. 

Essa sorção pode também disponibilizar esses contaminantes para organismos, e 

aumentar a sua biodisponibilidade.  

A capacidade de ação da água na dissolução desses íons, aumenta com a 

temperatura, acidez, o fluxo de água, e com a concentração de oxigênio dissolvido 

na água. Os elevados valores de TDS podem alterar a turbidez, e trazem 

implicações para o ecossistema aquático, dificultando a penetração dos raios 

solares, desfavorecendo a fotossíntese, diminuindo a concentração de oxigênio 

dissolvido nas águas (TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008; PAULA, 2011). 
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2.6.6. Salinidade (cloreto de sódio) - NaCl 

 

De acordo com Carneiro (2002), as concentrações de sais minerais em um 

corpo d'água, quando elevadas, tornam-se um fator de poluição física e química, 

pois afetam o equilíbrio osmótico da água, provocando a morte de microrganismos 

não adaptados aos novos valores de salinidade. 

Segundo ESTEVES (1998), a formação geológica influencia diretamente nas 

concentrações de íons nos ambientes aquáticos, devido, principalmente, ao 

intemperismo das rochas e ao escoamento superficial, que permite identificar 

alterações na composição geoquímica de um corpo d’água, principalmente na 

concentração de minerais (PAULA et al., 2010). 

Conforme Paula (2011), o parâmetro de salinidade é expresso em unidade de 

peso por volume (mg/L). A formação de sais em águas interiores tem como os 

principais íons responsáveis, os cátions (Cálcio, magnésio, sódio e potássio) e os 

ânions (bicarbonato, cloreto e sulfato). 

Zillmer e colaboradores (2007), em estudos no Ribeirão Salgadinho, 

verificaram que os dados da quantidade de íons disponíveis na água demonstraram 

nítido padrão de variação decorrente do ciclo hidrológico. Nas épocas mais secas, 

houve aumento da quantidade de íons, devido à maior concentração dos sais 

minerais, enquanto que, no período de maior precipitação, houve uma maior diluição 

dos sais minerais para todos os pontos amostrais.  

Zillmer et al. (2007), destacam, ainda, que são três principais elementos 

controladores da quantidade de sais nas águas superficiais: a predominância 

rochosa, a precipitação atmosférica, e os processos de evaporação da água, que 

alteram as concentrações dos cátions e ânions. 

Os íons que se destacam nos ambientes aquáticos são o cloreto e o cálcio, e 

servem de nutrientes para o crescimento de algas, macrófitas e moluscos. 

Encontram-se na forma de carbonato e bicarbonato de cálcio, possuindo influência 

na ciclagem do fosfato, nutriente este responsável pela eutrofização de lagos. O 

escoamento superficial das chuvas aporta a matéria orgânica para dentro do 

ambiente aquático, consequentemente, há a entrada de CO2, provocando alterações 

nestes parâmetros (ESTEVES, 1998). 

O magnésio, juntamente com o cálcio, é outro íon importante, pois fornecem 

as características de dureza às águas. Este também se relaciona com a formação 
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da molécula de clorofila e contribui para o metabolismo do nitrogênio nos 

organismos aquáticos (ESTEVES, 1998). 

Vale ressaltar que os estudos dos íons presentes na água em reservatórios e 

lagos, através dos parâmetros físico-químicos da água, são bons indicadores das 

origens das águas, e permitem ainda analisar o processo de renovação das águas 

num reservatório.  

Neste sentido, Carneiro (2002) relata que a entrada de íons dissolvidos no 

açude Atalho (Brejo Santo, Ceará) está relacionada ao uso que se faz da bacia 

hidrográfica. As áreas mais impactadas recebem um maior aporte de materiais e de 

sais vindos de esgotos de Jati, Ceará, com vazão aproximada de 5 l/s despejado no 

riacho dos Porcos. O mesmo autor observou que, no período seco, de julho a 

dezembro de 2001, devido à estiagem intensa, os íons se tornaram mais 

concentrados, aumentando a CE.  Assim, ele conclui que é provável que a 

salinização do açude Atalho aumente progressivamente nos próximos anos, 

resultado do superdimensionamento desse reservatório. 

Segundo Esteves (1998) a temperatura da água exerce influência na 

velocidade das reações químicas, nas atividades metabólicas dos organismos, e na 

solubilidade dos gases dissolvidos. Nesse sentido, verificara-se a existência de uma 

significativa relação entre o aumento da temperatura da água, e dos sólidos 

suspensos, com a CE na água, que pode ocorrer a partir de reações desencadeadas 

na fauna aquática frente ao aumento da temperatura.  

 

2.6.7. Turbidez  

 

De acordo com Pinto, Oliveira e Pereira (2009), a turbidez é a alteração da 

penetração da luz provocada por partículas em suspensão na água, ou seja, é a 

medida da quantidade de luz refletida pela água de uma amostra. Segundo estudos 

realizados pela EMBRAPA (2004), quanto mais turva é a água maior a quantidade 

de material em suspensão (areia, bactérias, fitoplâncton, detritos orgânicos, silte, 

entre outros). 

A presença dessas substâncias provoca a dispersão e a absorção da luz, de 

tal maneira que esta dispersão compõe um parâmetro adotado nas atividades de 

controle de poluição da água, e de verificação do parâmetro físico nas águas 

consideradas potáveis. Quanto maior a turbidez, menor a absorção de luz, e mais 
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poluída estará água. Os valores de turbidez da água permitidos para consumo são 

regulamentados pela resolução CONAMA n. 357/2005 (BRASIL, 2005).  

Além de sedimentos inorgânicos, a água também pode conter materiais 

orgânicos. O excesso de nutrientes na água, além de causar a poluição da mesma, 

dá origem a um processo chamado eutrofização. Esse processo pode ocorrer de 

forma artificial ou natural. Se ocorrer de forma natural, é um processo lento contínuo 

que resulta do aporte de nutrientes trazidos pelas chuvas e pelas águas superficiais 

que erodem e lavam a superfície terrestre (ESTEVES, 1998). A forma artificial desse 

processo ocorre quando é induzida pelo homem, através de efluentes domésticos, 

efluentes industriais e/ou atividades agrícolas, entre outras.  

Segundo Esteves (1998), a eutrofização artificial é um processo dinâmico, no 

qual ocorrem profundas modificações nas comunidades aquáticas, nas condições 

físicas e químicas do meio e no nível de produção do sistema, podendo ser 

considerada uma forma de poluição.  

Num ambiente eutrofizado, a turbidez da água aumenta exponencialmente. 

Dessa forma, o controle da turbidez da água pode ser um grande aliado para o 

controle da qualidade da mesma, tanto para consumo quanto para manutenção dos 

ecossistemas aquáticos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização da área de estudo 

 

Os estudos propostos nesta investigação foram realizados na Bacia 

Hidrográfica da Usina Hidrelétrica da Barra dos Coqueiros, localizada no baixo curso 

do rio Claro, ao sudoeste do estado de Goiás entre os municípios de Caçu e 

Cachoeira Alta, mapeados pelas folhas SE-22-Y-B e SE-22-Z-A (IBGE, 1978) 

(Figura 1). 

Conforme o estudo do EIBH (2005), o rio Claro nasce no município de 

Caiapônia, ao reverso da Serra do Caiapó, com aproximadamente 400 km de 

extensão. Nessa seção do curso tem a presença de segmentos bem protegidos por 

matas de galeria e ciliar, principalmente nas áreas íngremes. Há também a 

ocupação da pecuária nas áreas de relevo acidentado e a ocupação agrícola intensa 

situada na parte superior da área de drenagem da nascente em relevos planos.  

A seção média do rio Claro limita-se, a oeste do município de Perolândia com 

Jataí, encontrando-se, no percorrer do curso, áreas mais antropizadas, com 

manchas de vegetação de cerradão e mata ciliar. A partir daí, o baixo curso é 

delimitado no município de Caçu com a divisa entre os municípios de Aparecida do 

Rio Doce, Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão, ocorrendo, ao longo do leito, 

segmentos sinuosos, com trechos mais expressivos de vegetação de porte de 

cerradão. Contudo, áreas de preservação permanente alteradas pela ocupação de 

pastagens e lavouras (EIBH, 2005). 

No rio Claro, por possuir um grande potencial hidrelétrico, foram instaladas 

inúmeras usinas hidrelétricas de grande e pequeno porte no seu leito, como: a PCH 

(Pequenas Centrais Hidrelétricas) Jataí, PCH Irara, UHE Caçu, UHE Barra dos 

Coqueiros e UHE Foz do Rio Claro. 
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Das informações: SIEG – Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás.  
Elaborado por: ROCHA, H. M. 
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As obras do reservatório da Barra dos Coqueiros foram iniciadas no ano de 

2007, e concluídas no ano de 2010, e faz parte do complexo energético do Sudoeste 

goiano de barragens localizadas na bacia do Rio Claro, pertencentes à bacia do Rio 

Paranaíba. A finalidade principal é a de gerar energia elétrica. O complexo 

Energético Caçu/Barra dos Coqueiros foi leiloada em julho de 2002, pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – a ANEEL. Assim, a empresa responsável por 

construir e operar o Complexo energético Caçu/Coqueiros foi obtido pela Alcoa 

Alumínio do Brasil Ltda, do grupo internacional da Alcoa e, depois, difundida no 

Brasil como Novelis do Brasil Ltda.  

A Bacia Hidrográfica da Barra dos Coqueiros, delimitada entre as 

coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator): 479338 e 509087 de 

longitude e 7923981 e 7956739 de latitude, tendo como o seu principal curso o rio 

Claro, possui um lago construído com volume total útil de 48,81 [Hm3]. Área total da 

bacia de drenagem da UHE Barra dos Coqueiros é de 531 km2. 

O potencial instalado para a geração de energia da UHE da Barra dos 

Coqueiros é de 90 MW operando no modo fio d’água, com elevação do Nível da 

água (NA) máximo normal de 448m. O lago da UHE Barra dos Coqueiros possui 

uma área total de 25,48 km2, tendo como o uso da terra predominante do seu 

entorno por atividade pecuarista, e pequenas áreas destinadas à agricultura e 

vegetação nativa.  

 

3.1.2. Clima 

 

Segundo Nimer (1989), a região Centro-Oeste do Brasil tem clima 

caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. O tempo seco no meio do ano 

juliano (inverno) tem sua origem na estabilidade gerada pela influência do anticiclone 

subtropical do Atlântico Sul, e de pequenas dorsais que se formam sobre a parte 

continental sul americana.  

O período de chuva está associado ao deslocamento para sul da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCI) acompanhando a marcha aparente do sol em 

direção ao Trópico de Capricórnio. Sobre a porção central da América do Sul a ZCI 

avança mais para sul do que nas regiões costeiras, gerando instabilidade em todo o 

Brasil central nos meses de verão. Em função da influência da massa de ar tropical 

marítima e equatorial, as temperaturas são elevadas durante todo o ano.  
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No inverno, quando a ZCI está deslocada para norte, a região apresenta 

baixa ou nenhuma precipitação. Para Köppen (1948) esse clima tropical com 

estação seca recebe a denominação de “Aw” em sua classificação. A letra “A” 

corresponde à zona climática tropical úmida, ocupada pela categoria florística das 

megatermas, caracterizada por vegetação tropical com temperaturas e umidade 

relativa do ar sempre elevadas. A temperatura média do mês mais frio é superior a 

18°C, temperatura crítica para a flora tropical. A letra “w” corresponde, na região, a 

uma precipitação anual entre 1000 e 1500 mm, com total mensal médio do mês mais 

seco inferior a 40 mm. 

No inverno, devido à continentalidade, baixa umidade do ar, e atuação 

frequente do Anticiclone Polar, são comuns dias muitos frios (abaixo de 10°C), 

sobretudo em junho e julho. Mas, quando as massas polares não chegam, as 

temperaturas se elevam, ocasionando médias de temperatura altas no inverno 

(MARIANO, 2005). 

 

3.1.3. Geologia 

 

A geologia da Bacia Hidrográfica do Rio Claro é representada em seu âmbito 

regional por conjuntos litológicos atribuídos à seção Meso-Cenozóico da Bacia do 

Paraná. A estratigrafia da bacia do Paraná é composta das Subsequências do Rio 

Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana II, Gondwana III e Bauru, onde cada uma 

destas subsequências é constituída por várias formações (Figura 2). 

Percebe-se que quase toda a extensão da Bacia do Rio Claro é marcada por 

deposições do Grupo Bauru, pertencente à subsequência estratigráfica Bauru. Esta 

sequência estratigráfica é a última sequência de deposição da bacia do Paraná, e é 

formada pelas deposições do Grupo Caiuá e Grupo Bauru. O Grupo Bauru é 

composto pelas formações: Santo Anastácio; Vale do Rio do Peixe; Marília; 

Cachoeirinha (RADAMBRASIL, 1983; FERNANDES, 2004).  
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Figura 2 - Formação Geológica da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Das informações: SIEG – Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de 
Goiás. 
Elaborado por: ROCHA, H. M. 

 

A Formação Vale do Rio-Peixe é predominante na extensão da bacia e tem 

por característica alternância de bancos de arenito castanhos, constituída por 

arenitos avermelhados, lamíticos e, subordinadamente, conglomerados, com 

intercalações lamíticas, grãos arredondados a sub-arredondados de quartzo e 
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hematita, com seleção moderada, e está sobreposta à Formação Santo Anastácio 

(NOVELIS, 2005). De acordo com o mapa geológico da região, existem ainda, em 

alguns pontos, deposição de arenitos grossos a conglomeráticos feldspáticos da 

Formação Marília. 

No encaixamento do Rio Claro há deposições do Grupo São Bento, da 

Formação Serra Geral. O Grupo São Bento é formado na subsequência 

estratigráfica Gondwana III, período em que temos a deposição da Formação 

Botucatu que abriga o Aquífero Guarani, que está sobreposta pela formação Serra 

Geral. A Formação Serra Geral é constituída por basaltos, ocorrendo afloramentos 

ao longo de vales de rios e drenagens menores, comumente recobertos por um 

espesso manto de intemperismo, o que possibilita, nas áreas de melhores 

exposições, a exploração dos minérios na região (RADAMBRASIL, 1983; 

FERNANDES, 2004). 

 

3.1.4. Solos 

 

Conforme a Figura 3, as principais classes de solo que ocorrem na bacia da 

UHE Barra dos Coqueiros são o Latossolo Vermelho distrófico, Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico, Latossolo Vermelho Perférrico, Nitossolo Vermelho Eutrófico, 

Cambissolo Háplico distrófico e Neossolo Quarzarênico Órtico.  
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Figura 3 - Solos da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Das informações: SIEG – Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de 
Goiás.  
Elaborado por: ROCHA, H. M. 

 

Entretanto, o Latossolo Vermelho distrófico é a classe predominante na bacia  

da UHE Barra dos Coqueiros, e está relacionado às deposições da Formação Serra 

Geral. Essa classe de solo é caracterizada pela textura argilosa, com saturação por 

bases baixa (V<50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, o que 
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favorece maior resistência aos processos erosivos. Os solos possuem teores de Fe2 

e O3 entre 8 e 18 %, nos solos argilosos ou muito argilosos, e teores inferiores a 8% 

nos solos de textura média. São bem drenados, possuem baixa densidade aparente, 

de 0,84 g a 1,03 g/cm3, e porosidade muito alta ou alta. Assim, aliadas as 

características do relevo, e por serem ácidos, requerem correção de acidez e 

adubação. Tomando-se os devidos cuidados, favorecem o plantio de diversas 

culturas (EMBRAPA, 1999). 

O Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico é característico do Grupo Bauru. 

Possui também características semelhantes às dos solos do tipo Latossolos 

Vermelhos, com a diferença de apresentar suprimento de óxido de ferro menor, com 

teores de Fe2 e O3 iguais ou inferiores a 11%, o que acarreta a coloração mais 

amarelada. São solos profundos ou muito profundos, bem drenados, com textura 

argilosa, muito argilosa ou média, ácidos a muito ácidos, com saturação por bases 

baixa (distróficos) e, por vezes, álicos - nesses casos, com alumínio trocável maior 

que 50%. Para o manejo de culturas, requer correção da acidez, adubação 

fertilizante e controle de erosão, e tem fertilidade química baixa. 

Segundo a EMBRAPA (1999), os Latossolos são classificados por possuirem 

material mineral apresentando horizonte B latossólico imediatamente abaixo de 

qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície do solo ou dentro de 

300cm, se o horizonte A apresenta mais que 150cm de espessura. 

Na parte norte da bacia da UHE Barra dos Coqueiros (Figura 3), às margens 

do Rio Claro, encontra-se o Nitossolo Vermelho eutrófico. Esse solo tem saturação 

por bases altas (>50%), na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B, onde 

possuem maior quantidade de argila que os latossolos e horizontes mais profundos, 

o que possibilita o desenvolvimento de vegetação nativa de maior porte.  

A EMBRAPA (1999) conceitua os Nitossolo como solos constituídos por 

material mineral, com horizonte B nítico de argila de atividade baixa, textura argilosa 

ou muito argilosa, em blocos angulares, com superfície dos agregados reluzente, 

com cor vermelho-escura tendendo à arroxeada. Esses solos são derivados do 

intemperismo de rochas básicas, ricas em minerais ferro e magnésio. Seus teores de 

ferro (Fe2 e O3) são elevados (superiores a 15%). Apresentam como principais 

limitações, a baixa saturação por bases baixa, sendo predominantemente distróficos, 

com pequenas ocorrências de solos eutróficos e álicos. 
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Numa pequena porção situada a sudoeste da bacia da UHE Barra dos 

Coqueiros (Figura 3) há a presença de Neossolo Quartzarênico Órtico, constituído 

por material mineral ou por material orgânico pouco espesso com pequena 

expressão dos processos pedogenéticos. Possui um perfil raso com coloração 

creme esbranquiçada, com alta porosidade, o que reflete na boa condutividade 

hidráulica. 

A classe dos solos Cambissolo Háplico distrófico ocorre nas encostas de 

morros testemunhos de arenitos do Grupo Bauru da Formação Marília. São 

caracterizados por baixa fertilidade, constituídos por material mineral com horizonte 

B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, com atividade de 

argila < 27 cmolc/kg de argila e baixa saturação por Bases (V<50%) na maior parte 

do horizonte B (EMBRAPA, 1999). 

 

3.2. Pontos de coletas de amostras das águas dos afluentes 

 

Para a definição dos pontos de amostragem, realizou-se, primeiramente, o 

trabalho de gabinete, com a utilização de imagens e cartas topográficas da área de 

estudo, obtidas nas bases de dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais), do SIEG (Sistema Estadual de Estatísticas Informações Geográficas de 

Goiás) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Nesta primeira etapa, buscou-se destacar as maiores sub-bacias, 

acessibilidade aos possíveis pontos de coleta que não prejudicassem a análise dos 

dados. Assim, com o acompanhamento de uma equipe composta por um engenheiro 

agrônomo, um geógrafo e um agrimensor, além de bolsistas do Laboratório de 

Geociências do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás - Campus 

Jataí, foram escolhidos os pontos representativos para a análise da água e, logo 

após, uma campanha de campo na Bacia da UHE Barra dos Coqueiros. 

Nessa campanha de campo, foram levantados os dados de localização em 

coordenadas UTM dos pontos de amostragem, com a utilização do GPS – Sistema 

de Posicionamento Global, modelo Etrex-Garmin. 

Posteriormente, nos trabalhos de campo seguintes, foram realizadas as 

coletas das amostras de água em nove afluentes na Bacia Barra dos Coqueiros, 

conforme pode ser observado na Figura 4, podendo assim ser descrito:  
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 Ponto 1 – O córrego Ponte Branca localiza-se à margem esquerda do 

Reservatório da UHE Barra dos Coqueiros no sentido da BR-364 do município 

de Jataí a Caçu. Nessa sub-bacia, existem inúmeras propriedades rurais de 

pequenas áreas, tendo como a principal atividade a pecuária. As coletas foram 

realizadas próximas a uma ponte de uma estrada vicinal. O córrego apresenta 

as margens desmatadas e aberturas pisoteadas pelo gado. O trecho do córrego 

em que foram realizadas as amostragens tem uma largura de 6,0 m, 

profundidade de aproximadamente de 0,41 m, e uma vazão média de 0,82 

(m3/s), desaguando na montante do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros. 

Coordenadas UTM: Longitude 491841 e Latitude 7950483. 

 Ponto 2 – A nascente do córrego Piratininga situa-se ao lado da BR-364, à 

margem esquerda do Reservatório. Quanto ao uso do solo da sub-bacia, é 

predominantemente a criação de gado leiteiro e de corte. As coletas foram 

realizadas em uma área de vereda próxima à nascente. A vegetação é típica, 

com muitos buritis e plantas aquáticas. A descrição morfométrica do trecho de 

coleta foi feita em uma manilha sobre a qual passa a rodovia federal BR-364, 

com a seguinte descrição do curso: Largura de 3,0 m, profundidade 0,15 e uma 

vazão média de 0,59 (m3/s). Coordenadas UTM: Longitude 495024 e Latitude 

7947666. 

 Ponto 3 – Córrego Pontezinha se localiza à margem esquerda do Reservatório 

da UHE Barra dos Coqueiros no sentido da BR-364 – Jataí a Caçu. Na área da 

sub-bacia, existem inúmeras propriedades pequenas, destacando-se a criação 

de gado leiteiro como a principal atividade. Assim como no ponto 1 as coletas 

foram realizadas sobre um trecho que possuía uma ponte. No local de 

amostragem, encontra-se a mata ciliar bem preservada. O trecho do córrego 

possui a seguinte descrição morfométrica: 3,5 m de largura, 0,62 m 

profundidade, e 0,40 (m3/s) de vazão. Coordenadas UTM: Longitude 474027 e 

Latitude 7943080. 

 Ponto 4 – Refere-se ao córrego Matriz, localizado á margem esquerda do 

Reservatório da UHE Barra dos Coqueiros. O uso do solo da sub-bacia é 

caracterizado pela intensa atividade pecuarista. É o maior córrego da rede de 

drenagem da Bacia Barra dos Coqueiros. A amostragem da água foi feita abaixo 

de uma ponte cortada pela BR-363. O córrego se encontra degradado, com 

pouca vegetação ciliar e a formação de bancos de areia em sua borda, 
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possivelmente provocada pelo pisoteamento do gado. O trecho do córrego 

estudado tem uma largura de 7,1 m, profundidade de aproximadamente de 0,30 

m, e uma vazão média de 1,29 (m3/s). Coordenadas UTM: Longitude 497334 e 

Latitude 7940434. 

 Ponto 5 – Esse ponto trata-se do córrego Coqueiro da margem esquerda do 

reservatório UHE Barra dos Coqueiros. Ao longo do seu curso, a atividade 

predominante é a atividade pecuarista. Deságua na foz do Reservatório. As 

coletas foram realizadas em local de difícil acesso de mata fechada, situada ao 

lado da rodovia BR-364. O trecho do córrego possui as seguintes descrições 

morfométricas: largura de 5,0 m, profundidade de 0,47 m, e uma vazão média de 

0,49 (m3/s). Coordenadas UTM: Longitude 500902 e Latitude 7946195. 

 Ponto 6 – O córrego Guariroba situa-se à margem direita do Reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros, na rodovia GO-206, sentido Caçu a Cachoeira alta. 

Nessa margem do reservatório, as principais atividades econômicas exercidas 

são a monocultura da cana de açúcar e a pecuária bovina. Assim como no 

Ponto 5, as coletas foram realizadas em um trecho do córrego de difícil acesso, 

com a vegetação nativa bem preservada. O trecho do curso da coleta da água 

tem uma largura de 2,5 m, profundidade 0,43 m, e uma vazão média de 0,30 

(m3/s), desaguando na foz do reservatório. Coordenadas UTM: Longitude 

494688 e Latitude 7930194. 

 Ponto 7 – Trata-se do córrego Coqueiro da margem direita do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros. O curso apresenta-se bem degradado, com a 

vegetação predominante por um estrato rasteiro de gramíneas. O trecho em que 

foram realizadas as coletas da água está desnudo de mata ciliar. Ainda, no 

trecho próximo à GO-206, existem inúmeras erosão de terra. O trecho do 

córrego em que foram realizadas as coletas tem a seguinte descrição 

morfométrica: largura 5,5 m, profundidade de 0,34 m, e 0,30 (m3/s) de vazão. 

Coordenadas UTM: Longitude 491261 e Latitude 7934165. 

 Ponto 8 – O córrego Sucuri situa-se à margem direita do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros, no município de Caçu-GO. A principal atividade nessa área 

é a pecuária e produção de cana de açúcar. As coletas foram realizadas 

próximas a uma ponte da GO-206, que serve de via de escoação da produção 

da cana de açúcar. A vegetação nativa do trecho foi retirada para o desvio do 

curso, e também, foram deixadas águas represadas com a terra exposta à 
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erosão. O trecho do córrego em que foram realizadas as amostragens tem a 

seguinte descrição morfométrica: 3,6 m de largura, 0,70 m profundidade, e 0,99 

(m3/s) de vazão. Coordenadas UTM: Longitude 488352 e Latitude 7939142. 

 Ponto 9 – Refere-se ao córrego Vau, que está à margem direita do reservatório 

UHE Barra dos Coqueiros. O uso do solo da sub-bacia tem como principal 

atividade a pecuária. É o menor curso pesquisado neste estudo. O trecho do 

curso onde foram realizadas as amostragens da água está próximo à nascente, 

em uma área de vereda, completamente alagada. Com a construção da GO-206, 

o curso da água foi represado, sendo construída uma manilha na rodovia para o 

escoamento da água. O trecho em que foram realizadas as coletas da água está 

desnuda de vegetação ciliar. A manilha tem a seguinte descrição: 1,5 m de 

largura, 0,25 m profundidade, e 0,19 (m3/s) de vazão. Coordenadas UTM: 

Longitude 488594 e Latitude 7942604. 

A escolha da área de pesquisa se deu pela importância do Rio Claro, sendo 

ele um dos principais rios do Sudoeste Goiano. A bacia da UHE Barra dos 

Coqueiros, juntamente com a UHE de Caçu, são responsáveis pelo abastecimento 

de água dos municípios de Caçu e Cachoeira Alta, além do fornecimento de água 

para usina de biocombustivel instalada no municipio de Caçu.  
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Figura 4 - Localização dos pontos de amostragem nos afluentes da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Das informações: SIEG – Sistema Estadual de Estatística e de informações Geográficas de Goiás. 
Elaborado por: ROCHA, H. M. 
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3.3. Análise das variáveis físicas e químicas da água dos afluentes da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 

Os trabalhos de campo para realização das coletas das águas dos afluentes 

foram realizados no intervalo de aproximadamente 30 dias, no período de 

amostragem de setembro de 2010 a agosto de 2011. 

Para as leituras das amostras das águas dos afluentes da Bacia UHE Barra 

dos Coqueiros, referentes aos parâmetros: Temperatura da água (ºC), Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Total de Sólidos Dissolvido (TDS), Condutividade Elétrica (CE), 

Salinidade (NaCl) e resistividade elétrica (RE), utilizou-se o equipamento 

multiparâmentro, marca Oakton , modelo PCD650 (Foto 1).  

 

Foto 1 - Equipamento multiparametro, marca Oakton, modelo PCD650, utilizado em campo 

para a análise dos parâmetros físicos da água 

 

Fonte: PAULA, M.M. 

 

Para se determinar a Turbidez foram coletadas as amostras de água de cada 

ponto, e acondicionadas em frascos plásticos previamente higienizados em 

laboratório, armazenadas em uma caixa de isopor com gelo, e transportadas para o 

Laboratório de Geociências Aplicadas do departamento do curso de Geografia da 
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Universidade Federal de Goiás - Campus Jataí (CAJ-UFG). A preservação das 

amostras foi feita conforme preconizada em leituras de Conte e Leopoldo (2001). 

Em laboratório, utilizou-se do Turbidimetro Portátil, modelo HI 93703 (Hanna), 

para a leitura da turbidez, cuja unidade é NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez) 

(Foto 2). Esse aparelho faz a medida do espalhamento de luz produzido pela 

presença de partículas coloidais ou em suspensão, que indicam a presença de 

materiais sólidos (argila, silte e areia), orgânicos (húmus) e inorgânicos (óxidos). 

 

Foto 2 - Equipamento turbidimetro portátil- modelo HI 93703, utilizado em campo para as 

análises da turbidez da água 

 
 
Fonte: BRAGA, C.C. 

 

A calibração dos equipamentos Multiparâmentro e o Turbidimetro Portátil para 

os parâmetros avaliados foi feita em laboratório, antes de realizar as medidas das 

amostragens dos parâmetros físicos e químicos, cujas leituras foram feitas no 

momento da coleta da água em campo. 
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3.4. Procedimentos da amostragem das variáveis físico-químicas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

No intuito de compreender a distribuição espacial e temporal das variáveis 

físico-químicas, conforme descrito anteriormente (item 3.3), e a influência dos 

afluentes no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, foram realizadas duas 

coletas de águas em períodos distintos, sendo uma no mês de março de 2011 

(período chuvoso) e outra em agosto de 2011 (período seco) em 43 pontos distintos 

do reservatório, registrando-se as coordenadas de cada ponto com o auxilio do 

GPS. 

As amostras de água foram coletadas nos primeiros 10 cm de profundidade, 

camada mais superficial do corpo d'água (epilímnio), onde tendem a ocorrer as 

maiores temperaturas, o que, juntamente com o aporte de nutrientes, aumenta a 

produtividade de organismos nas camadas superficiais. Assim, provoca o aumento 

de turbidez e diminuição da transparência, o que afeta os processos biológicos e 

químicos no corpo d’água (ESTEVES, 1998). 

A coleta das amostras da água no reservatório foi auxiliada por 

pesquisadores, envolvendo professores, técnicos e bolsistas. No desenvolvimento 

da atividade, a equipe foi divida em três grupos: um grupo responsável pela coleta 

de amostras da água nos afluentes; e outros dois que seguiram, cada um, de barco 

a motor de popa no reservatório da UHE Coqueiros. 

Buscou-se abranger todos os compartimentos aquáticos do reservatório e, 

visualmente, os locais mais significativos de maior degradação, isto é, o uso do solo 

próximo ao reservatório e as áreas com a vegetação afogada. Isso porque se 

subentendeu que essas áreas poderiam afetar a qualidade da água do reservatório, 

por serem fontes potenciais de disponibilização de material orgânico e inorgânico 

(Fotos 3 e 4).  

No período das chuvas, as águas são escoadas para os rios, transportando 

as partículas de solo, restos de culturas, lixo e outros poluentes, podendo ainda 

causar contaminação por agrotóxicos e eutrofização dos corpos da água (CONTE e 

LEOPOLDO, 2001). 
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Foto 3 - Área de pastagem para criação de animais a esquerda do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: BRAGA, C.C 

 

Foto 4 - Área de vegetação afogada pelo reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: BRAGA, C.C. 
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3.5. Verificação estatística dos dados coletados da bacia hidrográfica da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 

A análise estatística dos dados in situ obtidos seguiu a proposta de Andriotti 

(2003). Os resultados das análises das campanhas de campo (afluentes e 

reservatório) foram digitados em planilhas eletrônicas. Após, os dados foram 

submetido ao tratamento estatístico computacional e elaborados gráficos e tabelas 

para a descrição dos mesmos. Foram analisadas as seguintes medidas: a média 

aritmética, desvio padrão, coeficiente de variação, regressão linear e de correlação. 

As análises estatísticas foram realizadas em todos os dados físicos e 

químicos das águas coletadas, e dos dados de pluviosidade da bacia hidrográfica 

Barra dos Coqueiros. 

 

3.5.1. A média aritmética  

 

A média aritmética é definida como a soma dos valores do grupo de dados 

dividida pelo número de valores. É uma medida de posição bem utilizada em 

trabalhos científicos, por apresentar uma medida de tendência central para o grupo 

de dados (KAZIMIER, 1982 e CARDOSO et al., 2011). Representada pela seguinte 

fórmula: 
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em que, 

N = número de amostragens; 

X1 até Xn = somatórios da amostra. 

 

3.5.2. Desvio padrão  

 

O desvio padrão é a mais importante das medidas de dispersão, uma vez que 

é utilizada em conjunção com numerosos métodos de inferência estatística. Em 
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análise estatística, o desvio padrão indica a distribuição das medidas na curva 

normal até um desvio padrão da média. 
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em que, 

N = número de amostragens; 

Xi = valor de cada amostra; 
__ 
X = média da amostra. 
 

Portanto, o desvio padrão é particularmente útil em conjunção com a 

chamada distribuição normal de probabilidade (KAZIMIER, 1982). 

 

3.5.3. Coeficiente de variação 

 

O coeficiente de variação indica a magnitude relativa do desvio padrão, 

quanto comparada com a média da distribuição das medidas. Pode ser descrita na 

formula abaixo: 

X

s
CV 

                                                                                                               (3) 

em que, 

S = Desvio Padrão da amostra; 
__ 
X = Média da amostra. 

 

De acordo com Kazmier (1982), o coeficiente de variação permite comparar a 

variabilidade de dois conjuntos de dados relativamente ao nível geral dos valores 

(relativamente à média) em cada conjunto. 
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3.5.4. Correlação de Pearson e regressão linear  

 

O coeficiente de correlação “r” (coeficiente de correlação de Pearson) foi 

usado para indicar o grau de associação linear entre as variáveis físicas e químicas 

da água, com dados nas escalas de “intervalos ou de razões”, podendo a correlação 

variar de +1 a –1. Calculou-se o coeficiente de correlação “r” para um nível de 

significância de 0,05 para os dados físicos e químicos encontrados, o que 

corresponde ao nível de confiança estatística de 95%. De acordo com a tabela de 

valores críticos do coeficiente r elaborada por Pearson, o resultado do valor crítico 

para o intervalo de 0,05 para os noves pontos amostrados foi de 0,666 significância. 

Essa tabela é de uso prático para as analise dos valores críticos da correlação linear 

(KAZMIER, 1982). 

 Assim, a raiz quadrada do coeficiente de determinação (r2), que é chamada 

de coeficiente correlação (r), pode ser testada estatisticamente, pois está incluída 

em uma estatística de teste que é distribuída segundo uma distribuição “t” 

(KAZMIER, 1982). 

Para se discutir as medidas de coeficiente de correlação linear, foram 

estabelecidos os seguintes intervalos de correlação (variando de +1 a –1), como 

descrito no Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 - Intervalos do coeficiente de correlação linear usado na discussão dos dados 

Coeficiente de correlação Correlação 

r = 1 Perfeita positiva 

0,7 ≤ r < 1 Forte positiva 

0,4 ≤ r < 0,7 Moderada positiva 

0,1 ≤ r < 0,4 Fraca positiva 

0 < r < 0,1 Ínfima positiva 

0 Nula 

- 0,1 < r < 0 Ínfima negativa 

- 0,4 < r ≤ - 0,1 Fraca negativa 

- 0,7 < r ≤ - 0,4 Moderada negativa 

- 1 < r ≤  - 0,7 Forte negativa 

r = - 1 Perfeita negativa 

Adaptado de: SANTOS, 2007. 
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A regressão linear foi aplicada para se estimar a medida condicional da 

variável y em relação às medidas da variável x, indicando direção da reta de 

tendência. Conforme Cardoso et al. ( 2011), a relação entre os eixos y e x pode ser 

adequada para sumarizar a associação entres as variáveis, sendo apresentado pela 

seguinte equação: 

 

bXay  .
                                                                                                        (4) 

em que, 

y = variável dependente; 

a e b= coeficientes da regressão; 

X = variável independente 

 

3.6. Procedimentos de coleta e análise dos dados de precipitação 

pluviométrica da Bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros 

 

A fim de fornecer subsídios à interpretação dos dados obtidos em campo, foi 

feita a análise do comportamento da chuva na bacia hidrográfica Barra dos 

Coqueiros.  

Assim, como é descrito no item 3.2, foi instalado um pluviômetro para cada 

sub-bacia na área da UHE Barra dos Coqueiros (Quadro 2). Os pluviômetros foram 

todos colocados na zona rural, em fazendas, preferencialmente, que tivessem 

moradores fixos para que os mesmos pudessem realizar as leituras diárias da 

precipitação. No entanto, não foram considerados os dados da sub-bacia do Vau por 

falta de assiduidade dos caseiros da propriedade. 

Os pluviômetros foram colocados a 1,5 m do solo em áreas livre de barreiras 

físicas, como: de árvore, cerca e construção, para não haver influência no resultado 

da captação total da chuva (Foto 5). 
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Quadro 2 - Localização das estações pluviométricas instalados na bacia hidrográfica da 
UHE Barra dos Coqueiros 

Ponto Propriedades Sub-bacias Longitude Latitude Altitude 

1 Fazenda Pedra Branca Ponte Branca 493280 7950911 532 

2 Fazenda Pingo de ouro Piratininga 493668 7946640 544 

3 Fazenda Rio claro Pontezinha 493773 7943254 468 

4 Fazenda Matriz Matriz 497832 7939920 500 

5 Fazenda Coqueiro Coqueiro E. 500800 7935633 515 

6 F. Cervo da Guariroba Guariroba 493977 7930356 493 

7 Fazenda Santa Maria Coqueiro D. 490900 7933793 464 

8 Fazenda Sucuri Sucuri 489552 7940402 458 

9 Fazenda Judas Sucuri Vau 488306 7942588 488 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Foto 5 - Modelo dos pluviômetros instalados nas fazendas da bacia hidrográfica da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: BRAGA, C.C. 

 

A metodologia de análise da precipitação consistiu no tratamento estatístico 

dos dados que primeiramente, foram organizados em planilhas eletrônicas com 

informação: diária, mensal, anual e sazonal. Posteriormente, foram calculadas as 

medida de posição (média aritmética), de variabilidade (desvio padrão e coeficientes 

de variação) (itens 3.5.1; 3.5.2 e 3.5.3). 
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As falhas nos registros pluviométricos mensais (Quadro 3 - Apêndice 1) 

existentes foram preenchidas pelo método da ponderação regional (BERTONI e 

TUCCI, 2000), descrita pela seguinte equação: 

*

1 1 2 3
[ ]

3 1 2 3

X X X
Y Ym

Xm Xm Xm
  

                                                                        (5) 

em que: 

Y = é a precipitação do posto Y a ser estimada (mm); 

X1, X2 e X3 = são as precipitações correspondentes aos meses (ou anos) 

que se desejam preencher, observadas em três estações vizinhas (mm); 

Ym = é a precipitação média do posto Y (mm); 

Xm1, Xm2 e Xm3 = são as precipitações médias mensais nas três estações 

circunvizinhas (mm). 

Nesta equação, portanto, parte-se da ideia de que, num posto Y que 

apresenta falhas, estas seriam proporcionais às precipitações nas estações vizinhas 

X1, X2 e X3, durante o mesmo período, com a seguinte ressalva: os postos vizinhos 

escolhidos devem estar numa região climatológica semelhante ao posto a ser 

preenchido.  

Para a caracterização sazonal, foi classificado de acordo com as leituras 

realizadas por Cardoso (2011), baseadas na classificação de Köppen (1948) em 

estudo do Sudoeste Goiano, na qual consideramos os seguintes períodos: secos 

(maio a setembro) e verões (outubro a abril). 

 

3.6.1. Interpolação dos dados pelo método do inverso do quadrado da 

distância 

 

Buscando compreender a distribuição espacial e a evolução temporal dos 

dados de chuvas da bacia hidrográfica e as medidas dos parâmetros fisicos e 

químicos do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, os resultados foram 

interpolados em mapas de isoietas. Para tanto, criaram-se dois banco de dados: um 

com as informações de chuva e outro correspondente às variáveis físicas e químicas 

da água. O diretório em que foram armazenados os dados estava ligado fisicamente 

ao diretório em que foram armazenados os dados das variáveis que se quer 

comparar (dados de precipitação e dados dos parâmetros físicos e químicos da 
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água), e as coordenadas geográficas do local da amostragem coletada (CABRAL, 

2006). 

Após, os dados foram organizados em planilhas eletrônicas. Os mapas de 

isoietas foram confeccionados no programa Surfer 8, através, do arquivo de leitura 

GRID utilizado para a geração de pontos. No subitem “DATA” do programa Surfer 8, 

são gerados os arquivos de leitura “grid” que georreferenciam as colunas nas 

planilhas eletrônicas (coordenadas X, Y e Z), permitindo-se, assim, dentro do 

subitem “DATA”, gerar os mapas de isoietas. O método matemático utilizado para 

interpolar foi o “Inverso do quadrado da Distância". Descrito o interpolador pela 

seguinte equação (CABRAL, 2006): 
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                                                                                                      (6) 

em que:  

Z = valor interpolado para o nó do reticulado (grid);  

Zi = valor ( resíduo) do ponto amostrado vizinho ao nó (pode ser Zres+, Zres- ou 

Zres0);  

hij = distância entre o nó da grade e Zi;  

β = expoente de ponderação (peso);  

n = número de pontos amostrados utilizados para interpolar cada nó.  

Nesse método, o valor da célula interpolada é obtido pela média ponderada, 

utilizando-se o peso dos postos de controle mais próximos ponderados pelo inverso 

da potência da distância, ou seja, não estimando os valores de Zi maiores ou 

menores que os valores máximos e mínimos dos dados. Sendo o peso dado durante 

a interpolação é tal que a influência de um ponto amostrado em relação a outro 

diminui exponencialmente conforme aumenta a distância do nó da grade a ser 

estimado (CÉCILIO e PRUSKI, 2003; CABRAL, 2006). 

Ao calcular o valor de um nó, a soma de todos os pesos dados aos pontos 

amostrados vizinhos é igual a 1, ou seja, é atribuído um peso proporcional à 

contribuição de cada peso vizinho. Quando a posição de uma observação coincide 

com um nó, seu valor recebe peso 1, enquanto todos os valores vizinhos recebem 
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peso 0; o resultado será o nó recebendo o valor exato da observação ali situada 

(CABRAL, 2006). 

 

3.7. Uso da terra 

 

A área de estudo apresentou diferentes fisionomias na composição da 

paisagem, com destaque para as culturas com destino industrial, – cana de açúcar 

para a produção do etanol - e a criação intensiva de gado de corte e leite, o que 

mostra um quadro ambiental de preocupação. 

A forma de ocupação da área é diretamente proporcional à degradação dos 

recursos hídricos, pois cada cultura demanda padrões químicos, biológicos e físicos, 

o que acaba afetando a qualidade ambiental biótica. Para verificar o quadro 

ambiental das diferentes ocupações da área de estudo foi elaborado o mapa de uso 

da terra. 

Para a elaboração do mapa de uso da terra foram utilizadas imagens de 

satélite Landsat-TM 5, disponíveis no banco de dados do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), e cartas topográficas obtidas do SIEG (Sistema Estadual de 

Estatísticas Informações Geográficas de Goiás). Para a delimitação da bacia foram 

utilizadas cartas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) folhas SE-

22-Y-B de Caçu/GO e SE-22-ZA de Quirinópolis/GO. 

No método de classificação do uso da terra, utilizou-se a interpretação da 

imagem Landsat 5 – sensor TM de órbita-ponto órbita 223 ponto 73, com passagem 

em 20/08/2010, adquiridas do INPE, com a composição colorida (RGB) nas bandas 

3 (azul), 4 (infravermelho próximo) e 5 (infravermelho médio).  

Para o processamento das informações do uso da terra, utilizou-se do 

Programa Spring 5.0.2 pela ferramenta “segmentação”, atribuindo uma classificação 

de cores e polígonos, de acordo com a cobertura vegetal existente na bacia. Isso 

permitiu identificar áreas mais ou menos homogêneas, e coordenadas dessa 

segmentação dentro da Bacia.  

Posteriormente, as cores dos polígonos gerados na imagem (tonalidade, cor, 

textura, forma, tamanho e padrões) foram associadas com o auxílio do GPS aos 

tipos de cobertura vegetal identificadas em campo. Por fim, foi gerada a Carta de 

Uso e Ocupação da Terra, com objetivo de avaliar as áreas de maior degradação 

ambiental.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Uso e ocupação da terra 

 

A análise da carta do uso e a ocupação da terra permitiu identificar diversas 

classes dos mesmos, tais como: encosta de morros, mata de galeria, cerrado, 

corpos d’água, pastagem, cultura e áreas de preparo para o plantio. Pode-se, assim, 

verificar que o uso predominante da terra é por pastagem (Figura 5 e Tabela 1).  

 

Figura 5 - Mapa de uso da terra interpretado de imagem LANDST-TM 5, na data de 
20/08/2010 

 
Fonte: ROCHA, H. M; ROCHA, I.R. 
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Tabela 1 - Classificação do uso da terra da área de estudo extraído da imagem Landsat-TM, 
na data de 20/08/2010 

Uso da Terra Área (%) Área (km2) Perímetro (km) 

Encosta de morros 3,7 19,6 129,4 

Corpos d’água 4,6 24,3 108,3 

Mata 13,6 72,2 789,6 

Cerrado 4,7 24,9 251,5 

Cultura 4,2 22,2 69,6 

Pastagem 64,2 341,0 1168,6 

Áreas de preparo para 

o plantio 
4,4 23,6 140,0 

Centro urbano 0,5 2,8 12,5 

Soma  530,6 2671,0 

Fonte: ROCHA, H. M; ROCHA, I.R. 

 

A atividade pecuarista causou a retirada da vegetação nativa, e da mata ciliar 

na maioria dos cursos tributários ao reservatório. O principal problema ambiental 

decorrente de tais modificações é o surgimento de erosões do solo ao longo da 

bacia e, consequentemente, o transporte e deposição do material particulado na 

rede de drenagem. 

A área desmatada para o uso antrópico (Pastagem, cultura, centro urbano e 

áreas de preparo para o plantio) ocupa cerca de 77,2% da bacia, enquanto que a 

vegetação destinada a reserva legal e proteção dos cursos d’água das classes Mata 

e Cerrado, ocupam aproximadamente 18,3% do total da bacia (Tabela 1). 

Conforme a Legislação Florestal Federal - Código Florestal, Lei N° 4.771, de 

1965 (BRASIL, 1965), que diz respeito à Lei da Reserva Legal, devem ser 

destinados 20% da vegetação nativa da área total da propriedade rural para a 

preservação. Dispõe ainda, em seu artigo 2° sobre o efeito dessa lei ao longo dos 

rios ou de qualquer curso d’água a proteção de 30 metros de vegetação para os 

cursos d’água de menos de 10 metros de largura. A proteção dessas áreas é 

justificada devido ao fluxo gênico da fauna e da flora, e por atuar como dissipador de 

energia erosiva.  

No entanto, isso não vem ocorrendo na área da bacia, pois se percebe 

nitidamente a degradação da mata ciliar dos córregos. Já nos relevos ondulados e 

fortemente ondulados, localizados ao sudoeste da bacia, nas encostas de morros, 
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encontra-se uma vegetação nativa preservada, como também existência de faixas, 

ao longo dos cursos d’água, de vegetação (Foto 6). 

 A agricultura ocupa cerca de 8,6% da área da bacia, e situa-se a sudeste da 

bacia em Latossolos Vermelho-Amarelos, basicamente com os cultivos da cana-de-

açúcar para a produção de etanol e açúcar e silvicultura com o plantio de eucalipto 

para a produção de carvão vegetal (Foto 7). 

 

Foto 6 - Vegetação nativa ao longo do curso fluvial 

 
Fonte: BRAGA, C.C. 
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Foto 7 - Área destinada ao plantio da monocultura de cana-de-açúcar e de plantio de 

eucalipto 

 
Fonte: BRAGA, C.C. 

 

As áreas de preparação para o plantio ou solo descoberto ocupam uma área 

de 4,4%, e são destinadas, principalmente, ao cultivo da cana-de-açucar, e também 

incluem a área urbana do municipio de Caçu/GO. 

O deslocamento dos animais (Foto 8) para as margens do reservatório na 

busca de água para beber, podem causar a degradação do solo, pois contribui para 

a formação de erosões nas margens do mesmo. A abertura de novas estradas e 

pontes (Foto 9) é outro fator de degradação ambiental, pois retira toda a vegetação, 

deixando o solo desnudo, e exposto à lixiviação superficial no período chuvoso. Tais 

processos resultam na desagregação do material, conduzindo-o para os rios e lagos. 
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Foto 8 - Áreas de pastagem ocupada pela criação de gado 

 

Fonte: BRAGA, C.C. 

 

Foto 9 - Retirada da vegetação para a construção de uma nova ponte 

 

Fonte: BRAGA, C.C. 

 

No início do ano de 2000, a área de estudo era ocupada por pastagem para 

gado, no entanto, com a proposta do governo para produção de energia renovável, 
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houve o aumento das indústrias sucroalcoleiras em toda a região Centro-Oeste 

Brasiliera. Nesse sentido, no municipio de Caçu foi implantada uma usina de 

biocombustível, próximo à área de estudo, influenciando assim na substituição do 

sistema agropastoril pela implantação de canaviais em partes da bacia da Barra dos 

Coqueiros.  

Em pesquisa desenolvida por Paula e Cabral (2011), sobre o uso e ocupação 

do solo da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros, em análise temporal dos anos de 

1990, 2000 e 2010, verifica-se que o uso antrópico é a principal causa da 

transformação da paisagem da bacia. As principais modificações percebidas pelos 

autores foram a perda da vegetação nativa (mata e cerradão) para o plantio da 

pastagem para gado, totalizando uma área de 7,27%. O aumento do volume de 

água represada, que era de 0,88% em 1990, passou para 4,58% em 2010. Como 

consequência, há perda da vegetação ciliar dos rios. Já a área urbana apresentou 

um crescimento de 0,14% em 30 anos. 

Podemos perceber que a bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros requer um 

cuidado especial, principalmente na área do entorno do reservatório, pois está 

totalmente desprovida de vegetação. Segundo Silva et al. (2006), outro grande 

problema da ocupação de uma bacia é o processo de fragmentação da paisagem, 

que tem sérias implicações para a sobrevivência da biodiversidade das espécies.  

No entanto, os fragmentos remanescentes são essenciais para a conservação 

da biodiversidade. Os impactos provenientes do entorno desses fragmentos 

ameaçam a sobrevivência das comunidades bióticas, o que pode causar extinção de 

populações de pequeno porte, já que diminui a quantidade de alimentos e nichos 

ecológicos disponíveis, e pode também diminuir a variabilidade genética das 

espécies. 

 

4.2. Análise dos dados pluviométricos da bacia hidrográfica da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 

Foram analisados os dados pluviométricos dentre o período de setembro de 

2010 a agosto de 2011, com o intuito de verificar o comportamento das águas 

precipitadas sobre toda a bacia hidrográfica. Analisam-se, assim, as possíveis 

ocorrências de eventos extremos de chuva sobre a bacia, como também sua 

influência nos parâmetros físicos e químicos da água.  
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A partir dos resultados obtidos da precipitação pluviométrica (Figura 6 e 

Tabela 2) foi possível reconhecer o clima Cwa, de acordo com a pesquisa de 

Cardoso (2011) para a região Sudoeste de Goiás, caracterizado por um clima 

tropical úmido, com inverno seco e verão quente, isto é, a temperatura do mês mais 

frio é inferior a 18ºC, e o total de chuva do mês mais seco é inferior a 30 mm. 

Podemos dizer, assim, que na região Sudoeste do Estado de Goiás temos duas 

estações climáticas bem definidas: uma estação úmida de outubro a abril, com 

chuvas mensais acima de 30 mm; e uma estação seca entre maio a setembro, com 

valores de precipitações, em geral, inferiores a 30 mm mensais, o que caracteriza 

um período de estiagem. 

 

Figura 6 - Sazonalidade das chuvas na UHE Barra dos Coqueiros, para o período seco e 
úmido período (média do período de setembro de 2010 a agosto de 2011) 

 
Fonte: ROCHA, H.M. 

Observou-se que o valor pluvial médio do período chuvoso de outubro a abril 

da bacia UHE Barra dos Coqueiros situa-se em torno de 105 a 405 mm. O mês de 

março teve o maior valor mensal, tendo as localidades da Fazenda Rio Claro, 

Fazenda Pingo de Ouro e Fazenda Sucuri, as maiores precipitações, 

respectivamente. Na estação seca (maio a setembro), a distribuição dos valores 

pluviais variou de 0 a 34 mm. As localidades da Fazenda Ponte Branca e Fazenda 

Santa Maria e Cervo da Guariroba tiveram os baixos valores de precipitação e os 

maiores valores de chuva ocorrendo no posto da Fazenda Rio claro (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Precipitação pluviométrica (mm) mensal nos postos pluviométricos da UHE Barra dos Coqueiros no período de setembro de 2010 a 
agosto de 2011 
 2010 2011   

Propriedades SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO ÚMIDO SECO 

1- Fazenda Pedra Branca 45,9 114,5 160,0 296,0 177,2 234,5 415 63,7 20,0 31,0 0,0 0,0 1460,9 96,9 

2- Fazenda Pingo de ouro 34,1 150,4 285,0 226,0 138,0 279,0 539,0 65,0 8,0 24,0 0,0 10,0 1682,4 76,1 

3 - Fazenda Rio claro 47,5 94,6 177,0 247,0 158,0 453,0 541,0 103,0 20,0 33,0 0,0 4,0 1773,6 104,5 

4 - Fazenda Matriz 38,1 143,7 168,1 177,8 118,3 201,8 355,7 71,2 24,1 34,3 0,0 0,0 1236,6 96,5 

5 - Fazenda Coqueiro 25,9 43,0 247,9 154,0 127,4 172,5 241,0 58,0 17,2 24,3 0,0 0,0 1043,8 67,4 

6 - Cervo da Guariroba 17,4 71,9 189,8 191,6 197,0 248,3 207,3 28,9 20,0 25,0 0,4 0,0 1134,8 62,8 

7 - Fazenda Santa Maria 18,2 83,1 148,2 91,7 71,6 195,7 445,5 41,3 19,0 21,3 0,2 2,1 1077,1 60,8 

8 - Fazenda Sucuri 44,2 138,6 257,6 271,1 176,9 308,0 499,9 64,9 9,0 22,3 0,0 4,3 1717,0 79,8 

Soma 271,3 839,8 1633,6 1655,2 1164,4 2092,8 3244,4 496,0 137,3 215,2 0,6 20,4 11126,2 644,8 

Média 33,9 105,0 204,2 206,9 145,6 261,6 405,6 62,0 17,2 26,9 0,1 2,6 1390,8 80,6 

Desvio padrão 12,2 38,4 51,6 66,7 40,3 89,3 128,5 21,8 5,7 5,1 0,2 3,5 305,0 16,9 

Coeficiente de variação (%) 35,9 36,6 25,3 32,3 27,7 34,1 31,7 35,2 33,1 18,9 198,4 138,2 21,9 20,9 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Na pesquisa desenvolvida por Mariano (2005), na região sudoeste de Goiás, 

foi averiguado um decréscimo das médias anuais das precipitações em torno de 

16% em mais de 30 postos pluviométricos estudados. Conforme Cabral (2006), essa 

região sofreu um intenso processo de desmatamento, nos últimos 50 anos, em 

função do grande investimento tecnológico e de defensivos agrícolas na implantação 

das atividades agropecuárias na região, e talvez seja esta a provável causa da 

redução dos valores pluviométricos. 

Os menores valores do desvio padrão ocorreram na estação seca, variando 

entre 0,2 a 12,2%. Já maior variação do desvio padrão, com valores entre 21,8 a 

128,5% ocorreu na estação chuvosa, episódios já esperados, uma vez que 

coincidem com o maior volume pluviométrico precipitado na região (Tabela 2). 

Em relação aos coeficientes de variação das leituras médias mensais da 

precipitação, no período chuvoso (outubro a abril), o coeficiente de variação é mais 

baixo, entre 25,3 a 36,6%, com destaque para o mês de novembro. O inverso se 

verifica no período seco (maio a setembro), com altos valores de coeficiente de 

variação, entre 18,9% e 198,4% (Tabela 2). O mês de julho se destaca como o mais 

variável. Conforme Mariano (2005) isso mostra que há maior variabilidade do 

coeficiente de variação no período seco, devido às frequentes atuações das Massas 

Polares e Equatoriais Continentais, ao Sul e Norte da microrregião do Sudoeste de 

Goiás. 

Segundo Silva et al. (2003), os coeficientes de variação da precipitação 

mensal detectados em sua área de estudo são mais pronunciados na estação seca, 

com coeficientes de variação entre 61,4% e 161,1%. Esse fato foi explicado devido à 

ausência do total de chuvas em alguns anos da série, no período da seca, indicando 

que estimativas feitas com a média aritmética podem apresentar precisão e 

confiabilidade duvidosas, pelo fato de essa medida de posição não ser a mais 

adequada para representar a variável, pois é altamente influenciada por valores 

extremos. 

Na Tabela 2, ainda se verifica que o coeficiente de variação da média do 

período seco mostrou-se pouco variável (CV= 20,9%). Esse fato ocorre devido à 

somatória de toda a chuva do período seco, que é compensada no valor final, o que 

torna o resultado mais uniforme do que se analisando separadamente os meses que 

compõem o período seco. 
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A partir da espacialização dos dados de pluviometria da bacia da UHE Barra 

dos Coqueiros, verificou-se que o valor total de precipitação variou entre 1100 a 

1900 mm. Os postos pluviométricos da área de abrangência da Fazenda Pingo de 

Ouro, da Fazenda Rio Claro e da Fazenda Sucuri (Figura 7), destacaram-se pelos 

altos valores de precipitação, e os postos pluviométricos da área de abrangência das 

fazendas Coqueiro, Cervo da Guariroba e Fazenda Santa Maria, tiveram os menores 

valores. 

 

Figura 7 - Precipitação pluviométrica total, para a bacia da UHE Barra dos Coqueiros, 

referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Os resultados, conforme apresentados no mapa de isoietas do período úmido 

(Figura 8), indicaram que os menores valores de precipitação situam-se ao sul da 

bacia, na área de alcance dos postos Fazenda Coqueiro, Cervo da Guariroba e 

Fazenda Santa Maria (área com predomínio de substrato de rochas da Formação 



80 
 

 

Marília e Vale do Rio do Peixe), com o aumento gradativo dos valores pluviométricos 

ao centro da bacia, nos postos situados Fazenda Pedra Branca, Fazenda Pingo de 

Ouro, Fazenda Rio Claro e Fazenda Sucuri. Esses postos, por sua vez, encontram-

se localizados sobre os arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe, sendo solos 

mais susceptíveis a erosão.  

De acordo com Paula (2011), a precipitação associada à forte presença de 

ação antrópica provoca processos erosivos, retirando partículas do solo, o qual atua 

como portador de nutrientes químicos, herbicidas e outros elementos. Como esse 

período é caracterizado por alto volume de precipitação, essa observação torna-se 

mais significativa e preocupante (CONTE e LEOPORDO, 2001). 

 

Figura 8 - Precipitação pluviométrica total para o período chuvoso (outubro a abril), para a 

bacia da UHE Barra dos Coqueiros, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 

2011 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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O total acumulado de precipitação do período seco (Figura 9), de maio a 

setembro, não ultrapassou os 105 mm chuva.  Nas áreas de alcance dos postos da 

Fazenda Coqueiro, Cervo do Guariroba, Fazenda Santa Maria e Fazenda Pedra 

Branca foram as menos favorecidas pelo valor pluviométrico e os maiores valores de 

precipitação se concentraram nos postos da Fazenda Rio Claro e da Fazenda 

Matriz. De modo geral, o período úmido contribuiu com 95% do total precipitado e na 

estação seca contribuem 5% do volume precipitado da Bacia da UHE Barra dos 

Coqueiros. 

 

Figura 9 - Precipitação pluviométrica total para o período seco (maio a setembro), para a 

bacia da UHE Barra dos Coqueiros, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 

2011 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

É importante ressaltar que, como abordado no tópico anterior, o uso do solo 

predominante da bacia da UHE Barra dos Coqueiros é a pecuária, o que promoveu 

a retirada da cobertura vegetal original, possivelmente reduzindo a taxa de infiltração 
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e armazenamento de água no solo. Nesse sentido, em solos descobertos, a 

precipitação acarreta erosão, e associada à topografia e geomorfologia da região, 

infere na maior e menor capacidade de transporte de sedimento para os leitos dos 

rios, por escoamento superficial. 

A constituição diferenciada do substrato litológico e pedológico associada com 

a variabilidade das chuvas na bacia hidrográfica potencializa a formação de erosão, 

principalmente nas áreas sob o domínio dos Neossolos e Argissolos, oriundos da 

Formação Vale do Rio do Peixe, que é constituída pela presença de arenitos 

intercalados com siltitos ou lamitos arenosos. Os arenitos variam de muito finos a 

finos, de cor marrom claro, rosados a alaranjados, com menor resistência à erosão 

em relação às rochas da Formação Marília, cuja característica é de arenitos 

derivados da cimentação carbonática, sendo mais resistentes à erosão 

(FERNANDES, 2004; CABRAL, 2006). 

 

4.3. Avaliação dos dados de qualidade das águas nos afluentes 

 

A análise de qualidade da água é de extrema importância para o seu uso 

múltiplo. Cada sistema lótico possui características próprias de geologia, clima e uso 

do sol. Assim, o estudo buscou realizar medidas mensais dos parâmetros da água, 

no intuito de verificar padrões ou alterações, com ênfase nas interações dos 

fenômenos físicos e nas intervenções antrópicas. 

Na Tabela 3 e no Gráfico 1, são apresentados os valores da temperatura da 

água medida em nove afluentes, durante doze meses, na Bacia da UHE Barra dos 

Coqueiros. As temperaturas da água nos afluentes apresentaram uma média entre 

22,6 a 24,6°C. A temperatura mínima foi de 19,7°C apresentada no afluente 

Piratininga (P2), e a temperatura máxima 28,5°C apresentada no afluente Vau (P9). 

Em relação ao desvio padrão da temperatura, houve pouca variação, comparando-

se à média entre os afluentes. 
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Tabela 3 - Dados estatísticos da temperatura da água (°C) verificados nas amostras de água 
dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos da Temperatura da água (°C) 

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 20,4 24,4 22,8 1,5 12 

2 -  Piratininga 19,7 25,7 22,6 1,9 12 

3 - Pontezinha 20,4 25,7 23,3 1,8 12 

4 - Matriz 20,2 25,6 23,2 1,8 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 20,0 25,6 23,1 1,9 12 

6 - Guariroba 20,9 26,9 23,9 1,8 12 

7 - Coqueiro Direito 22,0 27,1 24,5 1,6 12 

8 - Sucuri 20,3 26,0 24,0 1,6 12 

9 - Vau 20,8 28,5 24,9 2,4 12 

Média 20,5 26,2 23,6 1,8  

Desvio padrão 0,7 1,2 0,8 0,3  

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 1 - Análise da temperatura (ºC) da água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

As menores temperaturas da água ocorrem nas datas de coleta realizadas no 

período seco da região, de maio a setembro, com temperaturas da água entre 19,7 a 
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25,6°C. As datas de coleta realizadas no período úmido, de outubro a abril, 

registraram os maiores valores de temperaturas da água, entre 21,6 a 28,5°C 

(Gráfico 1). Esse aumento nas temperaturas da água nos afluentes no período 

úmido pode ser associado à maior incidência de radiação solar no corpo da água, 

pois, enquanto no período seco, o advento do anticiclone polar provoca a queda da 

temperatura do ar e, consequentemente dos corpos d’água. 

Os dados dos córregos Ponte Branca (P1) e Piratininga (P2), em relação ao 

córrego Vau (P9), apresentaram discrepância dos valores de temperatura da água 

em até 2,8°C de amplitude (Gráfico 1). Essas flutuações entre um ponto a outro 

podem ser explicadas em função do horário da coleta de água, sendo que, nesses 

pontos, as amostras foram obtidas em períodos distintos do dia, onde a incidência 

de radiação solar é maior no período da tarde. A presença da vegetação nos 

afluentes Ponte Branca (P1) e Piratininga (2), pode ter sido outro fator que 

influenciou na difusão do calor, pois o sombreamento das árvores pode fazer com 

que a temperatura da água fique amena.  

Aspectos semelhantes foram descritos por Paula (2011), em pesquisa da 

bacia hidrográfica do Ribeirão das Pedras, no município de Quirinópolis/GO. De 

acordo com autora, no ponto de amostragem 7 da sua pesquisa, ocorreram  os 

maiores picos de temperatura entre todas as amostragens durante o período de 

estudo, sendo realizadas as coletas sempre nos horários de 11h30min e 12h30min, 

de maior incidência dos raios solares na superfície da terra e aquecendo 

diretamente o corpo d’água. 

A respeito do pH, a resolução CONAMA n.357/2005 (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) define que as águas destinadas ao abastecimento e ao consumo 

humano  deve variar na escala de 6 a 9. Cabe ressaltar que o solo da região da 

bacia do Rio Claro é tipicamente ácido e, com a necessidade da correção do pH do 

solo por meio da adição de calcário, o que aumenta a concentração de íons Ca2+ 

nas águas, por meio do processo de lixiviação do material para o leito da água 

(MORAGAS, 2005).  

Conforme apresentado na Tabela 4 e no Gráfico 2, os valores de pH não 

demonstram estar muito afastados da neutralidade, com teores médios de pH entre 

6,0 a 6,8, o que, segundo Paula (2011), se caracteriza como um aspectos positivo 

desse parâmetro com relação à qualidade da água. O valor mínimo de pH (5,7) foi 

detectado no ponto de amostragem do afluente Piratininga (P2), e o teor máximo de 
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pH  (7,5) foi registrado nos afluentes Guariroba (P6) e Coqueiro da margem direita 

(P7) do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, onde o desvio padrão do pH não 

sofreu muita variação. 

 

Tabela 4 - Dados estatísticos do potencial hidrogeniônico verificados nas amostras de água 
dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos do Potencial Hidrogeniônico 

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 5,8 7,1 6,6 0,4 12 

2 -  Piratininga 5,7 6,7 6,3 0,3 12 

3 – Pontezinha 6,0 6,9 6,5 0,2 12 

4 – Matriz 6,1 7,0 6,7 0,3 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 6,3 7,4 6,8 0,3 12 

6 – Guariroba 6,2 7,5 6,6 0,4 12 

7 - Coqueiro Direito 5,9 7,5 6,4 0,5 12 

8 – Sucuri 6,1 7,3 6,5 0,4 12 

9 - Vau 5,8 6,7 6,0 0,3 12 

Média 6,0 7,1 6,5 0,3  

Desvio padrão 0,2 0,3 0,2 0,1  

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 2 - Análise do potencial hidrogeniônico da água dos afluentes da UHE Barra dos 
Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Observando-se o Gráfico 2, o pH nos pontos de amostragem dos afluentes da 

Ponte Branca (P1) e Piratininga (P2) apresentaram o valor de pH de 5,8 e 5,7, 

respectivamente, na data de coleta de 18/03/2011, e o afluente Coqueiro, da 

margem direita, apresentou o teor de pH de 5,9 na data de coleta de 23/10/2010. O 

ponto de amostragem que merece destaque de toda a bacia da UHE Barra dos 

Coqueiros é o afluente Vau (P9), pois, de doze medidas de pH em campo, oito estão 

abaixo do valor de 6 de pH, não estando dentro dos padrões estabelecidos pela 

Resolução do CONAMA. Esses valores podem estar relacionados com o fato de 

este ponto de coleta situar-se no afloramento de rochas sedimentares da Formação 

Vale do Rio do Peixe, e com solos pertencentes à classe de Neossolos, rico em 

quartzo, com alto teor de sílica e alumínio, o que pode influenciar em valores de pH 

menores. 

Marques et al. (2005), em seus estudos, verificaram que altas concentrações 

de Alumínio associadas a áreas com baixo pH devido a solubilidade do alumínio na 

forma Al3+, que pode reagir com íons OH-, pode estar associados com a baixa 

pluviosidade da região nesse período. Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) 

enfatizam que a capacidade de ação da água na dissolução de íons também 

aumenta com a acidez, onde a hidrólise ácida, por exemplo, solubiliza alumínio em 

pH baixo e ácido silício. 

Os maiores valores de pH, de 7,5, foram registrados nos afluentes do 

Guariroba (P6) e Coqueiro da margem direita (P7), na data de coleta de 12/08/2011, 

que corresponde à estação seca da bacia da UHE Barra dos Coqueiros. Nessa 

região encontram-se os solos da classe dos Latossolos ricos em Fe2 (ferro) e Mg 

(magnésio) que, em contato com o leito do rio, podem converter-se em carbonatos 

de magnésio, que tendem a elevar o pH para faixa alcalina (ZILLMER et al., 2007). 

No Gráfico 2, verificou-se que, no período chuvoso, houve uma tendência de 

diminuição dos valores do pH, pois, com o aumento da vazão dos córregos, houve 

uma maior diluição dos íons presentes na água. Já, no período seco, as variações 

de pH podem ser associadas ao processo de decomposição da matéria orgânica 

pelos organismos fotossintetizadores, que produzem o aumento do dióxido de 

carbono (CO2), convertidos em ácidos orgânicos fracos (BAIRD, 2002; ZILLMER et 

al., 2007; COUTO et al., 2006). 

O parâmetro da CE é definido pela capacidade desta em conduzir corrente 

elétrica, associada à concentração de íons dissolvidos (teor de sal), que são 
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partículas carregadas eletricamente (ESTEVES, 1998; PAULA, 2010). De acordo 

com a Tabela 5 e Gráfico 3, a CE média entre os pontos de amostragens variou de 

12,5 µS/cm a 120,0 µS/cm. O mínimo valor da CE, de 10, 5 µS/cm, foi registrado no 

afluente do Vau (P9). O valor máximo da CE, de 150,8, foi detectado no ponto de 

amostragem no afluente Ponte Branca (P1). Verifica-se, ainda, que o desvio padrão 

deste ponto de amostragem foi a maior, caracterizando alta variação das medidas, 

ou por episódios excepcionais da CE obtidas em campo.  

 

Tabela 5 - Dados estatísticos da condutividade elétrica (µS/cm) verificados nas amostras de 
água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos da Condutividade Elétrica (µS/cm) da Água  

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 43,3 150,8 63,8 32,5 12 

2 -  Piratininga 27,0 44,7 33,1 5,8 12 

3 – Pontezinha 41,2 61,9 55,1 5,9 12 

4 – Matriz 54,5 71,0 64,5 4,6 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 95,2 135,8 120,0 12,6 12 

6 – Guariroba 51,5 80,5 70,5 8,8 12 

7 - Coqueiro Direito 26,5 41,1 35,9 4,1 12 

8 – Sucuri 34,7 49,2 44,4 4,1 12 

9 - Vau 10,5 15,4 12,5 1,5 12 

Média 42,7 72,3 55,5 8,9  

Desvio padrão 23,9 44,5 30,4 9,4  

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Gráfico 3 - Análise da condutividade elétrica (µS/cm) da água dos afluentes da UHE Barra 

dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Os resultados descritos no Gráfico 3 demonstraram que o ponto do afluente 

Vau (P9) é aquele com menor carga de íons nas amostragens d’água. Enquanto 

isso os valores de CE encontrados nos afluentes da Ponte Branca (P1) e do 

Coqueiro da margem esquerda (P5) se apresentam altos e inadequados, conforme é 

suscitado por Couto et al. (2006) para águas naturais que apresentam CE até 100 

µS/cm e são consideradas águas de boa qualidade.  

O episódio ocorrido no afluente Ponte Branca (P1) com dois valores 

discrepantes de CE superior aos valores de 100 µS/cm foram pontuais, ocorrendo 

nas datas de coletas de 26/06/2011 e 12/08/2011. Possivelmente, isso foi devido a 

erros de medida do equipamento em procedimento experimental. 

Já os valores de CE encontrados no afluente do Coqueiro da Margem 

esquerda (P5) são atribuídos às características geoquímicas da bacia, onde os 

fatores geográficos, geológicos e climáticos são elementos controladores da 

salinidade da água e, consequentemente, o da CE (CABRAL, 2008; ZIMER et al., 

2007). As rochas areníticas são compostos pelos minerais quartzo, feldspato e 

fragmentos líticos, e os solos das classes de Nitossolos e Latossolos, com elevados 

teores de Fe2 O3 e Mg que, em ambiente aquático, aumentam a concentração de 

íons na água e, consequentemente, os valores de CE. 
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Apesar de a legislação em vigor não apresentar limites para a variável 

condutividade elétrica, Conte e Leopoldo (2001), em confrontações de resultados 

analisados em trabalhos científicos, apresentam alguns apontamentos:  

 

O valor máximo da condutividade encontrado na bacia experimental do 
Rio Pardo foi de 56,7 µS/cm, enquanto para Zuccari (1992) o maior 
valor foi de 400 µS/cm, no ponto de maior carga poluidora do Ribeirão 
Lavapés (...). Em água destilada de boa qualidade pode chegar a 5 a 6 
µS/cm, e considerando-se ainda o valor de 16 µS/cm encontrado por 
Zuccari (1992) para a nascente do Ribeirão Lavapés, os resultados 
mínimos detectados para o Rio Pardo se apresentaram como mais 
elevado (CONTE e LEOPOLDO, 2001, p.122) 

 

A alta CE sugere grande concentração de íons dissolvidos na água. 

Dependendo do tipo de íons encontrados e suas concentrações, a água poderá ser 

imprópria para consumo humano, isso porque, entre esses íons, podem estar 

relacionadas ocorrências de íons de metais pesados, que são nocivos à saúde 

humana.  

Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) enfatizam que os metais são importante 

para manter os processos fisiológicos dos tecidos vivos e dos organismos que 

regulam os processos bioquímicos como o Manganês, Zinco, Cobre, etc; entretanto, 

quando em altas concentrações, podem ser tóxicos aos organismos e ao homem. 

Alerta ainda que a forma iônica do metal é a mais tóxica. 

Percebe-se, assim, que a CE está relacionada diretamente com a presença 

de íons na água, responsável pelo aumento dos valores de CE, chamando-os de 

macronutrientes (cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonato, sulfato, cloreto) 

carregados eletricamente (ZIMER et al., 2007; CRUZ et al., 2007). 

Os resultados das medidas registradas em campo dos parâmetros de TDS e 

salinidade são apresentadas nas Tabelas 6 e 7 e Gráficos 4 e 5. Esses parâmetros 

estão em concordância com os resultados obtidos da CE pois, quanto maior a 

concentração de íons dissolvidos em solução aquosa, maior será a CE (PAULA e 

CABRAL, 2010).  
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Tabela 6 - Dados estatísticos do total de sólidos dissolvido (mg/L) verificados nas amostras 
de água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos do Total de Sólidos Dissolvido (mg/L) 

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 18,9 73,4 30,7 16,4 12 

2 -  Piratininga 11,1 20,0 15,3 2,5 12 

3 – Pontezinha 20,5 31,2 27,1 3,7 12 

4 – Matriz 25,0 37,9 31,3 3,5 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 42,3 72,0 57,3 8,6 12 

6 – Guariroba 24,3 42,8 35,1 5,9 12 

7 - Coqueiro Direito 12,5 23,4 18,3 3,2 12 

8 – Sucuri 15,8 25,7 22,0 3,2 12 

9 - Vau 5,2 7,7 6,4 0,9 12 

Média 19,5 37,1 27,1 5,3  

Desvio padrão 10,7 22,6 14,5 4,7  

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 4 - Análise do total de sólido dissolvido (mg/L) da água dos afluentes da UHE Barra 

dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Tabela 7 - Dados estatísticos do cloreto de sódio (mg/L) verificados nas amostras de água 

dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos do Cloreto de Sódio da Água (mg/L) 

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 25,7 75,1 32,6 13,6 12 

2 -  Piratininga 18,7 26,2 21,2 2,4 12 

3 – Pontezinha 19,9 33,8 29,7 4,1 12 

4 – Matriz 24,8 37,4 33,9 3,2 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 30,7 64,3 55,7 9,8 12 

6 – Guariroba 23,6 40,9 36,5 4,8 12 

7 - Coqueiro Direito 21,1 25,6 23,3 1,3 12 

8 – Sucuri 20,6 28,2 26,2 2,1 12 

9 Vau 12,2 15,7 14,6 1,0 12 

Média 21,9 38,6 30,4 4,7  

Desvio padrão 5,2 19,3 11,7 4,3  

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 5 - Análise cloreto de sódio (mg/L) da água dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

De acordo com os dados, os maiores valores médios de TDS (57,3 mg/L) e 

de cloreto de sódio (64,3 mg/L), foram observados no ponto de amostragem do 
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afluente do Coqueiro Esquerdo (P5). O mínimo valor desses parâmetros é 

apresentado no ponto de amostragem do Vau (9) e o máximo valor foi observado no 

afluente da Ponte Branca (1). Os valores de desvio padrão do afluente Ponte Branca 

obtiveram os valores mais oscilantes. Isso se deve ao uso e ocupação do solo por 

pecuária e agricultura, que influenciam diretamente na concentração de sólidos 

dissolvidos na água. 

Segundo a resolução n° 357/2005 do CONAMA (CONAMA, 2005), destina-se 

ao consumo humano água doce com até 500 mg/L de TDS e cloreto de sódio. 

Mesmo considerando o limite máximo destes parâmetros, a água do ponto de 

amostragem do afluente do Coqueiro da margem esquerda (P5), do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros, apresentou valores inferiores ao estipulado pela 

resolução em vigor, conforme pode ser analisado nos Gráficos 4 e 5, o que 

demonstra que esses dados estão em consonância com a resolução CONAMA 

nº375/2005.  

Como descrito anteriormente, os mecanismos controladores da salinidade nas 

águas superficiais são provenientes do estrato rochoso, e dos processos de 

evaporação-precipitação, que alteram as concentrações dos cátions (Ca ++, Mg ++, 

Na + e K +) e ânions (HCO3 –, Cl – e SO4
 2-) (ZIMER et al., 2007). A mobilidade dos 

íons dissolvidos na água também variam, de acordo com a temperatura e o pH 

(TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). Neste sentido, verificou-se que as 

temperaturas da água estimadas no inverno, de maio a setembro 2011, foram as 

menores, exercendo influência na menor quantidade de íons na água. 

A RE é uma medida oposta a média da CE, ou seja, está ligada diretamente 

com a presença de íons na água. Quanto maior a concentração de NaCl, mais baixa 

a RE, e mais facilmente o material é carregado eletricamente.  

Na Tabela 8 e no Gráfico 6, são apresentados os valores da RE obtidos nos 

afluentes da Bacia da UHE Barra dos Coqueiros. As REs das águas dos afluentes 

mantiveram-se, em média, na faixa de 10,4 a 85,8 cm.MΩ-1. A RE mínima da água 

foi de 6,8 cm.MΩ-1, e se apresentou no afluente Ponte Branca (P1) e a RE máxima 

de 107,3 cm.MΩ-1ocorreu no afluente do Vau (P9). O maior valor do desvio padrão 

da RE foi no afluente do Vau e a menor, no afluente Guariroba (P6). 
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Tabela 8 - Dados estatísticos da resistividade elétrica (cm.MΩ-1) verificados nas amostras 
de água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos da Resistividade Elétrica da Água (cm.MΩ-1) 

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 6,8 26,5 22,0 5,5 12 

2 -  Piratininga 25,0 47,2 37,0 6,0 12 

3 – Pontezinha 17,2 39,2 21,7 6,0 12 

4 – Matriz 14,7 26,1 18,2 3,0 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 7,7 19,5 10,4 3,1 12 

6 – Guariroba 13,0 19,1 15,5 2,0 12 

7 - Coqueiro Direito 24,0 37,4 29,8 3,9 12 

8 – Sucuri 21,7 35,7 25,5 4,1 12 

9 - Vau 67,8 107,3 85,8 11,9 12 

Média 22,0 39,8 29,5 5,1  

Desvio padrão 18,4 27,0 22,5 2,9  

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 6 - Análise da resistividade elétrica (cm.MΩ-1) da água dos afluentes da UHE Barra 

dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Conforme a Resolução N° 357 do CONAMA (CONAMA, 2005) a RE 

classificada como tipo I deve apresentar o valor da RE acima de 10 cm.MΩ-1 a 25°C. 
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Diante disto, verifica-se, no Gráfico 6, que os valores dos pontos de amostragens 

dos afluentes Ponte Branca (P1) na data da coleta 12/08/2012, e Coqueiro esquerdo 

(P5) nas datas das coletas 23/10/2010; 20/11/2010; 11/02/2011; 18/03/2011; 

25/04/2011 e 12/08/2011, estão abaixo do que é considerado pela legislação em 

vigor. A RE, nos demais pontos analisados, apresenta valores acima do mínimo 

estabelecido pela resolução, estando dentro dos padrões de classificação do tipo I. 

A turbidez é a estimativa da quantidade de partículas coloidais ou sedimento 

(orgânico e inorgânico) presente em uma amostra de água, medida pelo seu 

espalhamento de luz (EMBRAPA, 2004).  

Observando a Tabela 9 e o Gráfico 7, verificamos que os valores médios de 

turbidez variaram de 1,6 a 18,22 NTU. O menor valor mínimo de turbidez, de 0,2 

NTU, ocorreu no afluente Vau (P9) e o valor máximo de turbidez de, 51,3 NTU, 

ocorreu no afluente Coqueiro esquerdo (P5).  

 

Tabela 9 - Dados estatísticos da turbidez (NTU) verificados nas amostras de água dos 
afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

Dados Estatísticos da Turbidez da Água (NTU) 

Pontos de coleta Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N°de dados 

1 - Ponte Branca 2,9 18,2 9,3 5,1 12 

2 -  Piratininga 0,2 6,3 2,5 1,8 12 

3 - Pontezinha 3,8 16,8 11,3 4,0 12 

4 – Matriz 2,6 23,7 12,9 6,9 12 

5 - Coqueiro Esquerdo 5,5 51,3 18,2 12,0 12 

6 – Guariroba 3,5 24,6 12,9 7,2 12 

7 - Coqueiro Direito 1,2 22,9 7,5 6,1 12 

8 – Sucuri 3,7 20,8 11,1 5,8 12 

9 - Vau 0,2 5,1 1,62 1,3 12 

Média 2,6 21,1 9,7 5,6  

Desvio padrão 1,8 13,4 5,2 3,2  

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Gráfico 7 - Análise da turbidez (NTU) da água dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

O pico de turbidez foi apresentado no ponto de amostragem do afluente 

Coqueiro esquerdo (P5), na data da coleta de 12/01/2011, o que deve estar 

associado às fortes chuvas e maiores quantidades de sedimentos carreados para as 

redes de drenagens pela enxurrada e, consequentemente, o aumento de material 

em suspensão.  

Os menores valores de turbidez apresentaram-se no ponto de amostragem do 

afluente Vau (P9). As amostragens dos parâmetros da água nesse ponto eram 

realizadas em uma área de vereda com a vegetação completamente alagada. Pode-

se observar, assim que, na estação chuvosa, não houve nenhuma medida alta, 

tendo um minucioso aumento dos valores de turbidez na estação seca, mais 

precisamente na data da coleta de 14/05/2011. Esse valor pode ser esclarecido pelo 

acúmulo de matéria orgânica em decomposição, oriundo da vegetação nativa, o que 

contribuiu para o aumento da quantidade de sedimento em suspensão (ZIMER et al., 

2007). 

Nota-se, também, uma ligeira elevação do valor da turbidez no Córrego do 

Coqueiro da margem direita da UHE na coleta efetuada do dia 14/05/2011, 

justificando-se em função da construção de bueiro para a passagem da água e a 

construção da estrada vicinal que corta o córrego, na qual a água se encontrava 

represada acima do trecho do rio, no local utilizado para realizar as amostragens da 
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água. Com a liberação do mesmo, houve o maior carreamento de material em 

suspensão, para posterior normalização, como é visualizado na Foto 10. 

 

Foto 10 - Construção da estrada acima do leito do córrego Coqueiro a margem direita, no 

mês de maio de 2011 

 
Fonte: BRAGA, C.C. 

 

4.4. Análise da correlação dos parâmetros físicos e químicos das águas dos 

afluentes 

 

Com intuito de verificar a relação entre os parâmetros físicos e químicos da 

água nos nove cursos monitorados na bacia da Barra dos Coqueiros, foi efetuada a 

análise de Correlação de Pearson. Para essas análises, foram utilizados os dados 

primários, referentes ao período de coletas de água de setembro/2010 a 

agosto/2011. Para facilitar a discussão, foram utilizadas as melhores correlações 

dos dados físicos e químicos da água.  

Nas Tabelas 10 e 11 e Gráfico 8, observou-se uma correlação forte e negativa 

entre o pH e a temperatura nos meses de outubro a dezembro, com valores de r = -

0,77 e -0,86 respectivamente. O coeficiente de determinação (r2) no mês de 

dezembro (Gráfico 8) indicou a melhor resposta entre as variáveis  pH e temperatura 

da água. Cerca de 75% dos dados ajusta-se à linha de tendência, de modo que as 
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variáveis possuem uma relação inversa, demonstrando que, quanto menor a 

temperatura, maior os valores de pH. 
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Tabela 10 - Correlações de Pearson entre as variáveis físicas e químicas dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros no Município de Caçu - 

Goiás. Período de estudo de setembro de 2010 a agosto de 2011 

 
2010 2011 

Correlação 11/09/2010 23/10/2010 20/11/2010 18/12/2010 12/01/2011 11/02/2011 18/03/2011 25/04/2011 14/05/2011 26/06/2011 18/07/2011 12/08/2011 

T (ºC) & pH -0,03 -0,77 -0,66 -0,86 -0,62 -0,55 0,40 -0,68 -0,32 -0,33 -0,06 0,15 

T (ºC) & CE 0,64 -0,48 -0,56 -0,61 -0,42 -0,32 -0,16 -0,56 -0,46 -0,26 -0,56 -0,55 

T (ºC) & TDS 0,69 -0,45 -0,54 -0,59 -0,38 -0,29 -0,10 -0,51 -0,42 -0,26 -0,54 -0,53 

T (ºC) & NaCl 0,67 -0,45 -0,52 -0,57 -0,40 -0,26 -0,13 -0,46 -0,42 0,01 -0,53 -0,54 

T (ºC) & RE -0,64 0,63 0,83 0,79 0,40 0,72 0,19 0,59 0,32 0,08 0,71 0,69 

T (ºC) & Turbidez 0,46 -0,56 -0,29 -0,35 -0,45 -0,61 -0,05 -0,29 0,33 -0,12 -0,58 0,03 

pH & CE 0,47 0,41 0,74 0,63 0,86 0,95 0,66 0,88 0,82 0,81 0,44 0,06 

pH &TDS 0,45 0,39 0,73 0,62 0,84 0,95 0,69 0,85 0,82 0,80 0,45 0,08 

pH & NaCl 0,47 0,39 0,71 0,60 0,84 0,94 0,66 0,87 0,79 0,83 0,43 0,05 

pH & RE -0,52 -0,51 -0,82 -0,75 -0,81 -0,89 -0,68 -0,85 -0,88 -0,90 -0,51 -0,41 

pH & Turbidez 0,25 0,34 0,49 0,29 0,66 0,84 0,87 0,75 0,54 0,66 0,51 0,39 

CE & TDS 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 

CE & NaCl 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,93 0,99 0,99 

CE & RE -0,70 -0,78 -0,77 -0,76 -0,81 -0,75 -0,72 -0,80 -0,71 -0,69 -0,73 -0,74 

TDS & NaCl 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,92 0,99 0,99 

TDS & RE -0,73 -0,78 -0,76 -0,75 -0,82 -0,75 -0,73 -0,87 -0,71 -0,66 -0,73 -0,74 

NaCl & RE -0,74 -0,76 -0,74 -0,73 -0,78 -0,71 -0,69 -0,81 -0,65 -0,85 -0,69 -0,72 

CE & Turbidez 0,75 0,84 0,42 0,76 0,89 0,69 0,84 0,77 0,47 0,53 0,65 0,52 

TDS & Turbidez 0,73 0,83 0,42 0,77 0,88 0,69 0,85 0,86 0,49 0,52 0,65 0,54 

NaCl & Turbidez 0,74 0,82 0,39 0,76 0,91 0,67 0,83 0,85 0,43 0,66 0,64 0,51 

RE & Turbidez -0,39 -0,78 -0,61 -0,77 -0,58 -0,85 -0,77 -0,83 -0,61 -0,58 -0,59 -0,61 

Legenda: T (oC) – Temperatura da água; pH - Potencial Hidrogeniônico; CE – Condutividade Elétrica; TDS – Total de sólidos dissolvido; RE – 

Resistividade Elétrica . Valor crítico do coeficiente de correlação de 0,666 significância para o limite de confiança de 0,05.  
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Tabela 11 - Classificação dos intervalos da correlação de Pearson entre as variáveis físicas e químicas dos afluentes da UHE Barra dos 
Coqueiros no município de Caçu – Goiás. Período de estudo de setembro de 2010 a agosto de 2011 

   
2010 

    
2011 

    Correlação 11/09/2010 23/10/2010 20/11/2010 18/12/2010 12/01/2011 11/02/2011 18/03/2011 25/04/2011 14/05/2011 26/06/2011 18/07/2011 12/08/2011 

T (ºC) & pH IN FTN MN FTN MN MN MN MN FRN FRN IN FRN 

T (ºC) & CE MP MN MN MN MN FRN FRN MN MN FRN MN MN 

T (ºC) & TDS MP MN MN MN FRN FRN FRN MN MN FRN MN MN 

T (ºC) & NaCl MP MN MN MN MN FRN FRN MN MN IP MN MN 

T (ºC) & RE MN MP FTP FTP MP FTP FRP MP FRP IP FTP MP 

T (ºC) & Turbidez MP MN FRN FRN MN MN IN FRN FRP FRN MN IP 

pH & CE MP MP FTP MP FTP FTP MP FTP FTP FTP MP IP 

pH &TDS MP FRP FTP MP FTP FTP MP FTP FTP FTP MP IP 

pH & NaCl MP FRP FTP MP FTP FTP MP FTP FTP FTP MP IP 

pH & RE MN MN FTN FTN FTN FTN MN FTN FTN FTN MN MN 

pH & Turbidez FRP FRP MP FRP MP FTP FTP FTP MP MP MP FRP 

CE & TDS PP PP PP PP PP PP PP FTP PP PP PP PP 

CE & NaCl PP PP PP PP PP PP PP FTP PP FTP PP PP 

CE & RE FTN FTN FTN FTN FTN FTN FTN FTN FTN MN FTN FTN 

TDS & NaCl PP PP PP PP PP PP PP FTP PP FTP PP PP 

TDS & RE FTN FTN FTN FTN FTN FTN FTN FTN FTN MN FTN FTN 

NaCl & RE FTN FTN FTN FTN FTN FTN MN FTN MN FTN MN FTN 

CE & Turbidez FTP FTP MP FTP FTP MP FTP FTP MP MP MP MP 

TDS & Turbidez FTP FTP MP FTP FTP MP FTP FTP MP MP MP MP 

NaCl & Turbidez FTP FTP FRP FTP FTP MP FTP FTP MP MP MP MP 

RE & Turbidez FRN FTN MN FTN MN FTN FTN FTN MN MN MN MN 

 
Legenda: T (oC) – Temperatura da água; pH - Potencial Hidrogeniônico; CE – Condutividade Elétrica; TDS – Total de sólidos dissolvido; RE – 

Resistividade Elétrica; NL – Nulo; IN – Ínfima negativa; IP- Ínfima positiva; FRN - Franca Negativa; FRP – Fraca Positiva; MN – Moderada 

negativa; MP – Moderada positiva; FTN – Forte negativa; FTP – Forte positiva; PP – Perfeita positiva; PN – Perfeita negativa 
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Nota-se que o afluente Pontezinha (P3) teve a medida mais dispersa da linha 

de tendência (Gráfico 8). De modo geral, a temperatura da água não influenciou na 

disponibilidade de íons na água por reações químicas. No entanto, a literatura traz 

que a temperatura se relaciona com a dissolução dos íons, o que pode explicar tal 

fato, pois a medida de temperatura foi efetuada em horários distintos do dia que, por 

sua vez, sofrem variações ao longo deste período. 

 

Gráfico 8 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro pH e temperatura (°C) da água 

do mês de dezembro de 2010 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros. 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Segundo a Tabela 10, as correlações encontradas entre os parâmetros de CE 

e temperatura da água foram classificadas de fraca negativa nos meses fevereiro 

(r=-0,32) e março (-0,16) de 2011; de moderada negativa nos meses de dezembro 

de 2010 (r= -0,61) e janeiro de 2011 (-0,42); e de moderada positiva no mês 

setembro de 2010 (r=0,64). As correlações fracas negativas ocorreram nos meses 

de fevereiro, março e junho de 2011, onde as temperaturas geralmente são muito 

quentes ou muito frias e ocorrendo alto valor pluviométrico na estação chuvosa 

(Tabelas 10 e 11).  

Percebe-se no Gráfico 9, que o coeficiente que melhor se ajustou ao 

diagrama de dispersão, com 41% dos dados ajustado linearmente, foi o do mês de 

setembro de 2010. Os córregos Coqueiros, tanto da margem esquerda como direita 

(P5 e P7), obtiveram as medidas mais dispersas linearmente. Portando, a relação de 

temperatura e a CE da água no período estudado indicam afinidade média. 
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Gráfico 9 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro condutividade elétrica (µS/cm) e 

temperatura (°C) da água do mês de setembro de 2010, dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros. 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

As correlações entre temperatura e TDS, conforme as Tabelas 10 e 11, foram 

classificadas de: fraca negativa, com o valor de r= -0,38 a -0,10, nos meses de 

outubro a dezembro de 2010 e abril a agosto de 2011; moderada negativa, com os 

valores de r= -0,59 a -0,42, nos meses de janeiro a março de 2011; moderada 

positiva, com o valor de r=0,69, em setembro de 2010. Já as correlações entre 

temperatura e NaCl tiveram as seguintes classificação: ínfima positiva (0,01 em 

junho 2011), fraca negativa (r= -0,26 a -0,13), moderada negativa (r= -0,57 a -0,40 ) 

e moderada positiva (r=0,67 em setembro 2010).  

Verifica-se que o coeficiente linear entre temperatura e o TDS teve como 

maior coeficiente o valor de 0,48 em setembro de 2010, sendo 48% dos dados 

ajustados linearmente ao gráfico de dispersão, demonstrando que, quanto maior a 

temperatura maior é a quantidade de TDS (Gráfico 10). Entre a temperatura e o 

NaCl da água, no mês de setembro, 45% dos dados ajustam-se à linha de dispersão 

(Gráfico 11). Os afluentes Coqueiros (P5 e P7) tiveram os dados mais afastados 

linearmente, justificados pelas as características químicas do solo que a água 

dissolve. 
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Gráfico 10 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro total de sólido dissolvido (mg/L) 

e temperatura (°C) da água do mês de setembro de 2010 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 
Gráfico 11 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro Cloreto de sódio (mg/L) e 

temperatura (°C) da água do mês de setembro de 2010 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Percebeu-se, assim, que a variável de temperatura em relação ao TDS e o 

NaCl apresentam ambas correlações semelhante à que foi obtida na CE. Como 

destacado por Feitosa e Manoel Filho (2000), o aumento na concentração de íons 

em solução reflete diretamente no aumento desses parâmetros. Embora a literatura 

demonstre que a elevação da temperatura influencia na maior concentração de íons 

dissolvidos, e, consequentemente, o aumento desses parâmetros, nestes resultados 

não se observou influência elevada da temperatura em relação ao TDS e o NaCl. 

Encontramos correlação forte positiva entre a temperatura e RE nos meses 

de novembro/2010, dezembro/2010, fevereiro/2011 e julho/2011, com valores de r = 

0,83; 0,80; 0,72; 0,71; respectivamente (Tabelas 10 e 11). No mês de junho houve 



103 
 

 

correlação ínfima positiva com o valor de 0,08. O maior coeficiente linear entre os 

parâmetros RE e temperatura da água foi no mês de novembro, com 69% dos dados 

ajustados à linha de dispersão. O afluente Piratininga (P2) foi o que mais se 

distanciou da reta (Gráfico 12), uma vez que, em temperaturas baixas, teria que 

ocorrer uma menor RE. A sua dispersão pode ser atribuída ao próprio horário de 

coleta de água que foi realizada no período matutino, horário de temperatura de 

menor valor.  

 
Gráfico 12 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) 

e temperatura (oC) da água do mês de novembro de 2010 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

As variáveis temperatura e turbidez da água, ambas nos meses março/2011 (-

0,05) e agosto de 2011 (0,03), apresentaram correlações ínfima negativa e positiva. 

A correlação moderada positiva ocorreu no mês de fevereiro de 2011 (Tabelas 10 e 

11). Os valores dos coeficientes lineares se mostraram ajustados na ordem de 0,0 a 

37,5% de relação entre os parâmetros, com tendência de decrescimento gradual, 

sendo os dados insatisfatórios (Gráfico 13). Isso mostra que esses dois parâmetros 

não têm relação direta um com o outro. Porém, em águas turvas, a penetração de 

raio solar é menor e, consequentemente, as temperaturas são amenas.  
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Gráfico 13 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro turbidez (NTU) e temperatura 

(°C) da água do mês de fevereiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Observou-se entre o pH e a CE correlações ínfima positiva (r = -0,02) no mês 

agosto 2011, e moderada positiva nos meses de setembro, outubro e dezembro de 

2010, março e julho de 2011 (r= 0,41 a 0,66). Houve também correlações forte 

positiva para os demais meses (r= 0,73 a 0,95). O coeficiente de determinação linear 

no mês de fevereiro de 2011 indicou a melhor resposta entre os dados, com 90,0% 

dos dados ajustados à linha. De modo geral, o pH e a CE indicou uma boa relação 

(Tabelas 10 e 11 e Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro condutividade elétrica (µS/cm) 

e pH da água do mês de fevereiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Verificou-se que os valores de pH, em relação aos parâmetros de total de 

sólidos dissolvido e NaCl, apresentaram respostas semelhante aos obtidos com a 

CE, ou seja, o aumento na concentração de íons em solução reflete diretamente nos 
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teores de pH e o aumento da CE. Observa-se nos Gráficos 15 e 16 que o coeficiente 

de determinação linear que melhor se ajustou linearmente ocorreu no mês de 

fevereiro de 2011, ambos com 80% dos dados relacionados. 

 

Gráfico 15 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro total de sólido dissolvido (mg/L) 

e pH da água do mês de  fevereiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 16 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro cloreto de sódio (mg/L) e pH da 

água do mês de fevereiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

As correlações obtidas entre pH e a RE foram classificadas de moderada 

negativa, acontecendo nos meses de setembro, outubro, março, julho e agosto com 

valores variando entre de r=-0,69 a 0,41. As correlações fortes negativas com 

valores variando entre r= -0,90 a 0,75 para os restantes dos meses (Tabelas 10 e 

11). O maior coeficiente de determinação linear entre os parâmetros pH e RE 

ocorreu no mês de fevereiro/2011, com 79% dos dados ajustados linearmente. É 

possível verificar que os valores extremos de pH e RE dos pontos de amostragens 
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do afluente Coqueiro da margem esquerda (P5) e o Vau (P9) foram os mais 

dispersos da linha de tendência, demonstrando que, quanto menor o valor de pH, 

maior é o valor de RE em conduzir corrente elétrica (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) 

e pH da água do mês de fevereiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Entre a turbidez e o pH da água, observaram-se valores de correlações de 

fraca, moderada e forte positivo com o valor variando de r= 0,25 (setembro) e o r = 

0,87 (março). Os dados mais ajustados linearmente foram no mês de março de 

2011, coincidindo com o maior volume pluviométrico na área de estudo. Os dados 

acompanharam 74,3% da linha de dispersão. Houve, assim, boas correlações entre 

a turbidez e o pH, pois o aumento ou diminuição do pH está relacionada com a 

quantidade e tipo de material de presente na água (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro turbidez (NTU) e pH da água 

do mês de março de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 
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Encontramos correlações perfeitas positivas entre os parâmetros CE e o TDS; 

CE e NaCl; TDS e o NaCl (Tabelas 10 e 11). O coeficiente determinação linear (r2) 

entre a CE e o TDS indicou que o modelo variou de 95 a 100% (setembro/2010 a 

agosto/2011) (Gráfico 19). Entre a CE e NaCl, o coeficiente determinação linear (r2) 

variou de 87 a 100% (setembro/2010 a agosto/2011)  (Gráfico 20), já o modelo entre 

TDS e o NaCl, variou de 84 a 100% (setembro/2010 a agosto/2011) (Gráfico 21). A 

variabilidade desses parâmetros está associada diretamente com a quantidade de 

sal na água, sendo que a intensificação dos valores desses parâmetros é 

ocasionada no período seco, devido à cristalização dos minerais, aumentando a 

concentração de íons no meio aquático (CARNEIRO, 2002). 

 

Gráfico 19 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro total de sólido dissolvido (mg/L) 

e condutividade elétrica (µS/cm) da água do mês de novembro de 2010 dos afluentes da 

UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 20 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro cloreto de sódio (mg/L) e 

condutividade elétrica (µS/cm) da água do mês de agosto de 2011 dos afluentes da UHE 

Barra dos Coqueiros. 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 
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Gráfico 21 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro cloreto de sódio (mg/L) e total 

de sólido dissolvido (mag/L) da água do mês de outubro de 2010 nos afluentes da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Ocorreram correlações moderadas negativas a fortes positivas entre a CE e 

RE (r = -0,69 a -0,81), TDS e a RE (r = -0,66 a -0,87), NaCl e RE (r = -0,65 a -0,85) 

(Tabelas 10 e 11) Os coeficientes determinação linear (r2) entre CE e RE variou de 

47 a 65%, TDS e a RE tiveram uma variação de 44 a 75%, NaCl e RE com o 

coeficiente variando de 43 a 72%. Percebe-se, assim, que mais de 43% dos dados 

têm relação direta com os eixos ‘x’ e ‘y’, em relação à reta de tendência (Gráficos 22, 

23 e 24). Os valores negativos ocorrem devido à variável ‘x’ que toma valores 

menores que os apresentados na variável ‘y’, sendo inversamente correlacionadas 

às variáveis. 

Cabe ressaltar que o ponto de amostragem do afluente do Vau (P9) para 

todas as campanhas apresenta valores mais altos da RE que os demais, o que pode 

ser atribuído às suas características geoquímicas. A RE é uma medida da oposição 

de um material condutor de eletricidade, se relacionando diretamente com a 

quantidade de sal na água. 
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Gráfico 22 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) 

e Condutividade elétrica (µS/cm) da água do mês de janeiro de 2011 dos afluentes da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 23 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1)  

e total de sólido dissolvido (mg/L) da água do mês de abril de 2011 dos afluentes da UHE 

Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

Gráfico 24 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro resistividade elétrica (cm.MΩ -1) 

e cloreto de sódio (mg/L) da água do mês de junho de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Nos Gráficos 25 a 27, foram observados os coeficientes de determinação da 

quantidade de partícula em suspensão em relação à presença de sal na água. 
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Observou-se que o menor coeficiente de determinação (r2) entre turbidez e a CE foi 

de 17,4% no mês de novembro de 2010 e o maior 81% no mês de janeiro de 2011. 

Para os parâmetros turbidez e total de sólidos dissolvido, o maior coeficiente de 

determinação linear (r2) foi de 78,% no mês de janeiro de 2011. Entre a turbidez e o 

NaCl no mês de novembro de 2010, cerca de 83% dos dados estão ajustados à 

linha de dispersão. 

 

Gráfico 25 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro turbidez (NTU) e condutividade 

elétrica (µS/cm) da água do mês de janeiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 26 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro turbidez (NTU) e total de sólido 

dissolvido (mg/L) da água do mês de janeiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 
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Gráfico 27 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro turbidez (NTU) e cloreto de 

sódio (mg/L) da água do mês de janeiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Gráfico 28 - Análise de correlação de Pearson do parâmetro turbidez (NTU) e resistividade 

elétrica (cm.MΩ -1) da água do mês de fevereiro de 2011 dos afluentes da UHE Barra dos 

Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

A turbidez se correlacionou moderada e fortemente com a CE com o menor 

valor de r=0,42 em novembro/2010 e o melhor valor de r = 0,90 em janeiro/2011. 

Houve correlações na escala de moderada a forte positiva entre turbidez e TDS com 

valores variando de r=0,43 a r=0,88, ocorrendo o menor valor no mês de 

novembro/2010 e o maior valor no mês de janeiro/2011. Entre a turbidez e NaCl, 

obtiveram-se as correlações classificadas de fraca positiva com o valor de r=0,40 em 

novembro de 2010, e moderada positiva com valores de r=0,43 a 0,67, ocorrendo de 

maio a agosto de 2011, coincidindo com o período seco na área de estudo. 

 Já as correlações obtidas entre os parâmetros turbidez e RE foram 

classificadas de fraca negativa, acontecendo no mês de setembro de 2010 (r=-0,39), 

correlações moderada negativa com valores variando o r=-0,63 a 0,58 e correlações 
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forte negativa com valores variando de r= -0,85 a 0,76. A turbidez se correlaciona 

com esses parâmetros por ser uma medida da quantidade de partículas suspensa 

na água, onde as reações químicas e biológicas são responsáveis por suas 

alterações (Gráfico 28; Tabelas 10 e 11). 

 

4.5. Análise espacial e temporal dos parâmetros físicos e químicos do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Na Tabela 12, são apresentados os valores das águas coletadas no 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, para a estação chuvosa em março de 

2011, e para a estação seca no mês de agosto de 2011.  

O coeficiente de variação da turbidez no período seco é mais alto com o valor 

de 129,5%. O inverso se observou na estação chuvosa, com o valor do coeficiente 

de variação dos dados de 8,6% (Tabela 12). Isso porque, no período da seca, existe 

a entrada de sedimentos orgânicos e inorgânicos provocada por ações involuntárias 

ao sistema ambiental como, por exemplo, animais na beira do reservatório ou até 

mesmo alterações antrópicas nos tributários. 

Observou-se que os menores valores do desvio padrão dos parâmetros de 

CE, TDS, NaCl e Turbidez aconteceram na estação seca (Tabela 12), uma vez que 

não existe muita variação dos valores das médias dos dados, provocada 

principalmente pela precipitação pluviométrica. Já as medidas obtidas dos 

parâmetros físico-químicos da água nos 43 pontos amostrados são atribuídas 

principalmente ao uso e ocupação da terra praticado na bacia, e ao sistema lacustre 

do reservatório (lótico, intermediário, e lêntico), afetando diretamente em maiores ou 

menores reações física e química na água. 
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Tabela 12 - Amostragens dos parâmetros físicos e químicos no reservatório da UHE Barra 
dos Coqueiros 

 PERÍODO CHUVOSO PERÍODO SECO 

Pontos T (
O
C) pH CE TDS NaCl RE Turbidez T (

O
C) pH CE TDS NaCl RE Turbidez 

1 23,7 6,78 39,6 19,7 24,3 30,6 69 - - - - - - 0 

2 23,5 6,81 26,5 13,1 19,1 42,9 64 15,5 6,95 22,9 7,4 15,5 67,3 1,25 

3 23,5 6,82 26,0 12,7 18,9 43,9 71 21,1 6,36 24,2 10,4 18,4 48,07 1,45 

4 23,5 6,89 26,2 12,9 19,0 43,3 61 - - - - - - 2 

5 23,4 6,93 26,4 13,0 19,0 43,1 62 21,4 6,32 22,1 9,4 17,3 53,1 2,64 

6 23,5 6,90 26,5 13,0 19,1 44,5 66 16,9 6,81 23,3 7,9 16,2 62,5 0,68 

7 23,6 6,90 28,3 14,0 19,8 40,1 51 17,05 6,99 23,6 8,4 16,6 59,4 1,02 

8 23,7 6,94 27,2 13,5 19,4 41,5 58 9,2 6,91 24,9 5,6 13,4 89,9 1,13 

9 23,7 6,91 26,5 13,1 19,2 42,7 70 20,5 7,04 23,8 9,8 17,8 50,7 0,06 

10 23,8 6,89 26,4 13,2 19,2 42,4 62 19,8 7,18 23,8 9,4 17,4 53,0 3,57 

11 23,9 6,83 26,9 13,4 19,4 41,8 68 19,3 7,24 24,2 9,4 17,5 53,3 0 

12 23,9 6,77 26,4 13,2 19,2 42,6 58 19,6 7,11 24,9 9,9 17,9 50,8 0 

13 23,9 6,81 24,7 12,4 18,6 45,1 60 16,5 7,3 24,7 8,3 16,6 60,3 0,27 

14 24,0 6,78 25,8 13,1 19,0 43,2 59 18,4 7,26 15,7 5,7 13,7 87,1 0 

15 24,0 6,79 24,3 12,2 18,5 45,8 64 17,3 7,27 24,8 8,71 16,9 57,4 0 

16 24,0 6,82 25,9 13,2 19,0 42,9 52 16,5 7,22 29,9 10,0 18,7 49,7 0 

17 24,0 6,87 24,4 14,2 18,5 45,8 63 19,3 7,25 19,6 7,6 15,6 66,0 0 

18 24,0 6,89 24,4 12,3 18,5 45,6 64 19,4 7,25 24,8 9,7 17,8 51,5 0 

19 24,1 6,81 25,4 12,8 18,9 43,8 63 15,6 7,41 24,9 8,0 16,3 62,4 0,16 

20 24,1 6,84 24,9 12,6 18,8 44,2 56 16,6 7,00 26,5 8,9 17,4 55,7 0 

21 24,0 6,87 23,9 14,4 18,3 46,4 63 18,3 6,16 24,2 9,0 17,2 55,3 0 

22 24,1 6,90 23,7 11,9 18,2 47,0 56 18,7 6,97 23,2 8,7 16,7 57,8 0 

23 24,1 7,81 23,6 11,9 18,2 47,0 74 18,2 7,35 24,0 8,8 17,0 56,6 2 

24 20,1 6,60 78,0 33,1 38,6 17,2 55 14,8 7,24 24,4 7,5 15,8 66,4 0,63 

25 19,9 6,77 28,2 11,8 18,5 48,4 67 18,7 7,27 20,7 7,7 15,7 65,3 0,15 

26 19,7 6,71 25,3 10,5 17,4 53,8 63 18,8 7,19 23,9 9,0 17,1 55,4 0,64 

27 20,1 6,67 26,7 11,3 18,1 49,8 68 17,6 7,20 24,0 8,6 16,7 58,5 0 

28 20,0 6,68 26,0 11,0 17,9 51,4 68 16,2 7,27 24,1 8,1 16,3 62,0 1,1 

29 19,9 6,78 26,6 11,1 15,9 50,6 72 17,4 7,36 23,8 8,4 16,6 59,6 0,5 

30 19,7 6,77 27,5 11,4 18,2 49,7 69 17,5 7,28 22,2 7,4 15,5 67,4 3,68 

31 20,3 6,75 30,7 12,7 19,6 43,2 65 18,4 7,00 24,3 9,1 17,2 55,2 0,93 

32 21,0 6,52 28,3 12,6 19,0 44,5 71 18,9 7,23 23,2 8,8 16,9 56,6 0,47 

33 21,8 6,20 30,5 13,9 20,1 40,1 61 19,2 7,30 20,1 7,8 15,9 64,0 1 

34 21,1 6,17 28,7 12,6 19,2 44,5 68 20,8 7,27 25,1 10,5 18,5 47,5 1 

35 21,8 6,38 27,3 12,4 18,9 45,1 69 17,7 7,39 23,6 8,4 16,6 59,4 0,41 

36 21,4 6,57 26,7 11,9 18,5 47,2 63 17,0 7,27 23,7 8,2 16,5 60,7 0 

37 21,3 6,65 27,4 12,1 18,7 46,2 65 16,9 7,10 23,6 8,1 16,2 62,3 2,64 

38 22,3 6,69 26,2 12,1 18,7 45,7 69 15,3 7,43 24,5 7,7 15,9 65,3 0,61 

39 22,5 6,66 31,7 14,9 20,8 37,6 53 17,5 7,14 24,3 8,6 16,8 58,1 0,68 

40 22,0 6,77 27,1 12,4 18,8 45,1 62 17,6 7,35 24,7 8,8 17,0 56,5 0 

41 22,6 6,86 26,0 12,2 18,6 45,8 64 19,2 7,36 24,2 9,4 17,5 52,9 1,43 

42 16,6 6,83 25,1 11,8 18,2 47,8 66 15,4 7,38 24,8 7,9 16,2 63,6 0 

43 14,7 6,93 11,3 17,9 49,7 49,7 64 17,4 7,29 24,7 8,6 16,9 57,9 0 

MÉDIA 22,2 6,8 27,6 13,4 20,1 44,2 63,6 17,7 7,1 23,8 8,5 16,7 59,6 0,7 

S 2,1 0,2 8,6 3,5 5,6 5,7 5,5 2,1 0,3 2,1 1,0 1,1 8,5 1,0 

CV  (%) 9,7 3,5 31,2 26,0 28,1 12,9 8,6 11,9 4,0 8,7 12,2 6,4 14,3 129,5 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Na espacialização da temperatura da água do reservatório (Figuras 10 e 11), 

identificou-se que essa variável está relacionada diretamente com as condições 

climáticas, isto é, um clima tropical úmido com duas estações bem definidas: um 

verão quente e chuvoso de outubro a abril, e um inverno seco, de maio a setembro 

(CARDOSO, 2011).  

 

Figura 10 - Distribuição espacial da temperatura (ºC) da água para a estação chuvosa (18-

março-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Figura 11 - Distribuição espacial da temperatura (ºC) da água para a estação seca (26-
junho-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Verificou-se, na estação chuvosa, que os menores valores de temperatura da 

água situaram-se na deságua do afluente Sucuri (P24), local com a vegetação bem 

preservada e entre os afluentes do Matriz e o Coqueiros (P33 e P37) próximo à 

jusante do reservatório, sendo um ambiente lêntico de maior profundidade. Os 
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maiores valores de temperatura da água manteve-se, nos restantes pontos do 

reservatório, na faixa entre 20 a 25ºC. 

Na estação seca, os valores da temperatura da água oscilaram entre 8 a 

24ºC. A menor temperatura encontrada foi na faixa de 10 a 15ºC, aconteceu no ponto 

17, próximo à desembocadura do córrego Vau. Os maiores valores que se 

encontram na faixa de 20 a 25ºC, aconteceram na montante do reservatório, entre o 

barramento da UHE Caçu e com o córrego da Ponte Branca. Apesar de alguns 

destes terem sido amostrados nos primeiros horários do dia, esses locais são de 

pouca profundidade, tendo influência direta do substrato rochoso do reservatório 

(Figura 11).  

Para o parâmetro de pH da água (Figuras 12 e 13) os teores variaram na 

faixa entre 6 a 8. Portanto, os teores de pH encontrados no período úmido e no 

período seco se enquadram na  tolerância de 6 a 9, preconizada pelo CONAMA 

resolução 357/2005 (PINTO et al., 2009). 

 



117 
 

 

Figura 12 - Distribuição espacial da pontencial hidrogeniônico (pH) para a estação chuvosa 

(18-março-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 
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Figura 13 - Distribuição espacial da pontencial hidrogeniônico (pH) para a estação seca (26-

junho-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Os teores de pH no período chuvoso entre os pontos de amostragem foram 

mais ácidos em relação ao período seco. A redução dos valores de pH pode estar 

relacionado pelo aumento de íons H+, em função do escoamento de Al3+ e Mg3+  que 
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reagem com OH-. O mesmo comportamento foi observado para os afluentes do 

reservatório (Figura 12). 

Durante a estação seca, os menores valores de pH se concentraram à 

montante do reservatório, entre o barramento da UHE Caçu e córrego Piratininga, 

podendo ser considerado um ambiente lótico com maior circulação da água. Para o 

sistema intermediário e lêntico, encontramos os teores de pH elevados. Estes teores 

elevados podem ser resultado do aumento da zona eufótica, da produção 

fitoplanctônica, provocando o aumento do pH pelo consumo de CO2 transformando 

em ácidos fracos, o que está de acordo com os resultados obtidos por Rodrigues 

(2002) e Arroio Júnior et al. (2009) (Figura 13). 

Na análise espacial da CE na estação chuvosa, observaram-se valores na 

faixa entre 10 a 80 µS/cm e, na estação seca, de 10 a 30 µS/cm. O valor da série 

temporal da CE no reservatório para os pontos de coleta tiveram uma tendência à 

elevação dos valores na estação chuvosa em relação às amostras coletadas na 

estação seca. Os altos valores de CE encontrados na época chuvosa podem ser 

indicativos de um maior carreamento de material sólido para dentro do reservatório 

(Figuras 14 e 15).  
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Figura 14 - Distribuição espacial da condutividade elétrica (µS/cm) para a estação chuvosa 

(18-março-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 
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Figura 15 - Distribuição espacial da condutividade elétrica (µS/cm) para a estação seca (26-

junho-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Verificou-se também, no período seco (Figura 15), que o ponto 34 apresenta 

o menor valor de CE, seguido do maior valor de CE, o ponto 41, situado na foz do 

afluente Coqueiro da margem esquerda. Haja visto que o monitoramento mensal do 

afluente do Coqueiro margem esquerda teve a CE superior a 100 µS/cm. 



122 
 

 

Este padrão foi evidenciado por Thomaz et al. (1997) (apud Rodrigues, 2002), 

que considerou as perdas por precipitação, e a absorção da comunidade 

fitoplanctônica e, em geral, que há a redução dos íons na coluna de água no sentido 

rio a barragem. Entretanto, os autores constataram, em seus estudos no reservatório 

de Segredo (PR), que esse padrão foi somente para os valores da superfície da 

coluna de água, sendo que os resultados de fundo tendem a se elevar na direção da 

região lacustre/intermediária. Dessa forma, é provável que haja maior concentração 

de material em direção ao fundo na zona lacustre, onde a decomposição e 

intercâmbio de fundo provocam a elevação da CE.  

Os valores do TDS, na maioria dos pontos, manteve-se na faixa de 10 a 15 

mg/L na estação chuvosa. E, na estação seca, os valores do TDS se mantiveram na 

faixa de 5 a 10 mg/L para os pontos de amostragens do reservatório (Figura 16 e 

17). 
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Figura 16 - Distribuição espacial do total de sólido dissolvido (mg/L) para a estação chuvosa 

(18-março-2011)  no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 
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Figura 17 - Distribuição espacial do total de sólido dissolvido (mg/L) para a estação seca 

(26-junho-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Os pontos 28 e 37, na estação chuvosa (Figura 16), tiveram os maiores 

valores de TDS. Locais estes com bastante material vegetal submerso em 

decomposição que, usualmente, é provocado pelo primeiro pulso de inundação de 

um reservatório (RODRIGUES, 2002). 



125 
 

 

As alterações das medidas do TDS notados durante o ciclo hidrológico nos 

afluentes não se aplicou às amostragens do reservatório que, conforme as citações, 

com o aumento da vazão na época chuvosa provocam maior diluição de sais na 

água e, consequentemente, medidas mais baixas do TDS. O que nota-se foi que, no 

período chuvoso, aumentou o carreamento de sólido para dentro do reservatório e, 

devido ao tempo de residência da água no reservatório, fez que tivesse maior 

concentração de íons na água. 

Os resultados do NaCl na estação chuvosa variaram de 10 a 50 mg/L. Os 

maiores valores de NaCl apresentam-se nos pontos situados na áreas de captação 

dos braços do reservatório nos córregos Pontezinha, Matriz, Coqueiro da margem 

esquerda e direita. Os pontos 28 e 37 tiveram os valores NaCl mais representativos. 

Estão situados em ambiente lêntico do reservatório, cuja vazão está reduzida, e 

depositando o material em suspensão (Figura 18). Assim, as amostras 

espacializadas na estação úmida estão em conformidade com os valores obtidos 

dos parâmetros de CE e TDS.  
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Figura 18 - Distribuição espacial de cloreto de sódio da água (mg/L) para a estação chuvosa 

(18-março-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

A partir da espacialização do NaCl na estação seca, verificou-se que os 

resultados variaram de 10 a 20 mg/L (Figura 19). O menor valor de NaCl ocorreu no 

ponto 38 do reservatório. Nos outros pontos, mantiveram-se os valores na faixa de 

15 a 20 mg/L. É valido salientar que os resultados obtidos dos parâmetros relativos à 
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salinidade TDS e CE estão relacionados à quantidade de íons disponível na água. 

Portanto, as explicações, até o momento, dos parâmetros TDS e CE, são aplicáveis 

para o NaCl.  

 

Figura 19 - Distribuição espacial de cloreto de sódio da água (mg/L) para a estação seca 

(26-junho-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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A análise da distribuição da RE do reservatório revelou nítida diferenciação 

dos valores na escala espaço-temporal. Nas Figuras 20 e 21, nota-se que, na 

estação chuvosa, há variação da RE na faixa de 20 a 60 cm.MΩ -1 e entre 40 a 90 

cm.MΩ -1 na estação seca. Comparando-se esses dados com a análise realizada da 

CE, verifica-se que a RE é uma medida inversa à CE. Assim, Os locais onde ocorreu 

maior capacidade de conduzir eletricidade não ofereceram uma boa RE. 
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Figura 20 - Distribuição espacial da resistividade elétrica (cm.MΩ -1) da água para a estação 

chuvosa (18-março-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Figura 21 - Distribuição espacial da resistividade elétrica (cm.MΩ -1) da água para a estação 

seca (26-junho-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Em relação à turbidez, observou-se, na estação chuvosa, que os valores 

tiveram uma variação de 50 a 75 NTU. Os maiores valores de turbidez foram 

encontrados nas regiões entre a barragem da UHE Caçu e Córrego Pontezinha, 

áreas mais superficiais do reservatório. Os menores valores de turbidez foram 
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observados no Córrego Pontezinha e o Córrego Coqueiro da margem esquerda do 

reservatório, região intermediária em direção à região mais funda do reservatório, 

tendo o mesmo comportamento da estação seca (Figuras 22 e 23). Este mesmo 

resultado foi observado por Ottoni et al. (2011) em análise da variação de 

sedimentos em cursos d’água nos aproveitamentos hidrelétricos em operação no 

estado de São Paulo, onde os maiores volumes de sedimentos depositados nos 

reservatórios estão localizados na entrada dos mesmos.  
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Figura 21 - Distribuição espacial da turbidez (NTU) da água para a estação chuvosa (18-

março-2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 
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Figura 22 - Distribuição espacial da turbidez (NTU) da água para o período seco (26-junho-

2011) no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: ROCHA, H. M. 

 

Mesmo com a grande quantidade de chuva no mês de março, os valores de 

turbidez do lago da UHE Barra dos Coqueiros estão inseridos dentro dos padrões 

propostos pelo CONAMA 357/2005 que é, no máximo, 75 NTU para os corpos de 

água doce, caso a água fosse utilizada para abastecimento humano.  
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Os valores registrados de turbidez na estação seca, no reservatório, foram 

menores do que na estação chuvosa. Esses valores podem ser explicados, devido 

ao fato de que, na estiagem de chuva, não houve o escoamento superficial da água 

na área da bacia, removendo sólidos para a rede de drenagem. Na distribuição dos 

valores de turbidez no reservatório, observou-se que os maiores valores se 

concentram na montante entre o Córrego Pontezinha (Figura 22), e diminuíram em 

direção ao barramento da UHE Barra dos Coqueiros. A quantidade de material 

particulado localizado na montante pode ser explicada pela saída dos sedimentos da 

Usina Hidrelétrica de Caçu e a chegada ao reservatório Barra dos Coqueiros. 

A atividade pecuarista está presente na grande parte da área circundante ao 

reservatório, onde se retira a vegetação nativa para que a criação possa beber água. 

O problema ambiental decorrente é a formação de erosões que se agravam no 

período chuvoso, com a maior entrada de material sólido para dentro do 

reservatório. Porém, mesmo com a grande quantidade de chuva no mês de março, 

os valores de turbidez no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros estão inseridos 

dentro dos padrões proposto pelo CONAMA 357/2005 que é, no máximo, 75 NTU 

para os corpos de água doce, caso a água fosse utilizada para abastecimento 

humano (Figura 22).  

Observando-se as diferenças dos valores obtidos dos parâmetros 

temperatura da água, pH, CE, NaCl, TDS, RE e turbidez nas escalas temporal e 

espacial, podemos concluir que os resultados das amostras de água sugerem um 

maior cuidado ao meio natural no período chuvoso. Isso porque há o aumento dos 

valores das variáveis devido à introdução de partículas em suspensão-inorgânicas e 

orgânicas, carreadas pelos afluentes para o interior do reservatório. Isso é agravado, 

no período chuvoso, com o escoamento superficial. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do trabalho foi o estudo de caso das águas dos afluentes e 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, localizada nos municípios de Caçu e 

Cachoeira Alta, Goiás. A partir dos resultados obtidos pelos métodos selecionados 

no desenvolvimento dessa pesquisa, podem-se assinalar as seguintes 

considerações: 

 Na análise do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica da UHE Barra 

dos Coqueiros, verificou-se a degradação das matas ciliares, não estando de 

acordo com Código Florestal, Lei N° 4.771. Dessa forma, em consequência 

da composição pedológica e da declividade, a bacia é suscetível à erosão na 

estação úmida. 

 A pluviometria na bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros indica a existência 

de duas estações bem definidas, uma que ocorre de outubro a abril - com a 

máxima pluvial no mês de março, e outra de maio a setembro - com o mês de 

agosto o mais seco. 

 Os postos pluviométricos de maior volume de chuvas registrados encontram-

se nas fazendas Pingo de Ouro, Rio Claro e Sucuri, áreas situadas próximo à 

montante do reservatório, na região de abrangência da Formação Vale do Rio 

do Peixe, que é suscetível a erosão, quando não possui cobertura vegetal 

natural.  

 Os afluentes que apresentam inadequabilidade dos parâmetros pH e 

condutividade elétrica foram o Coqueiro da margem esquerda, que fornece 

material a partir da alteração e erosão das rochas da Formação Marília, e o 

Vau, que fornece material proveniente da alteração de rochas da Formação 

Vale do Rio do Peixe. Os parâmetros encontrados nesses dois afluentes 

estão fora do padrão aceito pela Resolução n° 357/05, todavia, as demais 

amostras encontram-se em consonância com a legislação. 

  No período chuvoso, os valores de turbidez para os afluentes da bacia 

hidrográfica Barra dos Coqueiros apresentam-se mais díspares do que no 

período seco, com destaque para o afluente do Coqueiro da margem 

esquerda e Vau. 
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 As melhores correlações das medidas limnológicas foram encontradas para 

os parâmetros que se relacionam diretamente com a quantidade de íons 

presentes na água, como: pH, condutividade elétrica, total de sólido 

dissolvido, NaCl e RE.  

 O coeficiente de variação da turbidez no período seco para o reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros foi mais alto em relação ao período chuvoso, sendo 

causada, principalmente, por alterações antrópicas. 

 Os trechos das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros que 

apresentaram os maiores valores dos parâmetros físico-químicos situam-se à 

montante do reservatório, com as menores seções transversais e as maiores 

velocidades de escoamento da água. Nos segmentos inundados pelo 

reservatório, esses valores também se mostraram altos, sendo que os 

parâmetros físicos e químicos são alterados pela atividade de decomposição 

do material vegetal submerso.   

 No reservatório UHE Barra dos Coqueiros, verificou-se que, na estação 

chuvosa, os parâmetros de TDS e NaCl foram mais concentrados em relação 

à estação seca, tendo como possível causa o represamento do curso pela 

barragem, apresentando tempo maior de incidência da água. 

 As águas do reservatório, de acordo com a resolução CONAMA Nº 357/2005 

para os parâmetros estudados, estão inseridas nas classes 1, 2 e 3, ou seja, 

águas consideradas próprias para o consumo humano. 

 Adaptando algumas medidas preventivas para recuperação da área de Silva 

et al. (2006), que faz um estudo da área de Ilha Solteira – SP, recomendamos 

para a bacia da UHE Barra dos Coqueiros: a) a preservação e o aumento da 

mata ciliar para servir de corredores ecológicos; b) A revegetação das 

margens dos canais de drenagem para minimizar os efeitos da erosão; c) A 

conservação do solo nas proximidades da bacia Barra dos Coqueiros para 

evitar os efeitos de assoreamento deste segmento d’água; d) e por fim, a 

criação de corredores ecológicos para estabelecer a conectividade entre os 

fragmentos isolados, minimizando os riscos de perda de biodiversidade. 

Por fim, considerando os resultados apontados aqui, faz-se necessário realizar 

um estudo mais minucioso de contaminação por metais pesado das águas do rio 

Claro e a continuação do monitoramento dos parâmetros físico-químico, já que 
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as cidades de Jataí e Caçu utilizam essas águas como fonte de captação para o 

consumo humano. 
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APÊNDICE A – Falhas dos registros pluviométricos 

 
 

Quadro 3 - Falhas dos registros médios mensais da pluviometria referente o período de setembro 2010 a agosto de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: ROCHA, H. M. 

 
2010 2011 

Propriedades SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGOS 

1- Fazenda Pedra Branca 45,9 114,5 160,0 296,0 177,2 234,5 415,0 
 

20,0 31,0 0,0 0,0 

2- Fazenda Pingo de ouro 34,1 150,4 285,0 226,0 138,0 279,0 539,0 65,0 8,0 24,0 0,0 10,0 

3 - Fazenda Rio claro 47,5 94,6 177,0 247,0 158,0 453,0 541,0 103,0 20,0 33,0 0,0 4,0 

4 - Fazenda Matriz 38,1 143,7 168,1 177,8 118,3 201,8 355,7 71,2 24,1 34,3 0,0 0,0 

5 - Fazenda Coqueiro 
 

43,0 247,9 154,0 127,4 172,5 241,0 58,0 
  

0,0 0,0 

6 - Cervo da Guariroba 17,4 71,9 189,8 191,6 197,0 248,3 207,3 28,9 20,0 25,0 0,4 0,0 

7 - Fazenda Santa Maria 18,2 83,1 148,2 91,7 71,6 195,7 445,5 41,3 19,0 21,3 0,2 2,1 

8 - Fazenda Sucuri 44,2 138,6 257,6 271,1 176,9 308,0 499,9 64,9 9,0 22,3 0,0 4,3 


