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RESUMO 

 

 

O tipo de uso e ocupação das terras das bacias hidrográficas sem fiscalização ou 

planejamento adequado, torna-se um dos maiores responsáveis pela degradação de corpos 

hídricos. A qualidade das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, localizado no 

município de Jataí/GO, foi avaliada a partir do Índice de qualidade das águas (IQA), 

adaptado pelo Centro Tecnológico de Saneamento Básico do estado de São Paulo (CETESB) 

para condições tropicais. A pesquisa constituiu em aferir o índice de qualidade das águas em 

onze pontos de amostragem, em quatro períodos distintos. Os parâmetros avaliados foram: 

oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes (CT), potencial Hidrogeniônico (pH), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio (N), fósforo total (PT), temperatura (T), 

turbidez (TURB) e resíduos totais (RT). Os resultados encontrados foram comparados com 

a Resolução CONAMA n° 357/2005, a qual classifica o corpo hídrico em 5 classes de águas 

doces para ambientes lóticos, e aplicado o índice de qualidade das águas (IQA), que 

classifica o corpo hídrico em 5 faixas de valores (de zero a 100) e cores diferentes. De acordo 

com os dados avaliados, a qualidade das águas do ribeirão Paraíso pode ser considerada boa, 

podendo ser destinadas ao abastecimento público, desde que se tenha tratamento adequado. 

Pela classificação CONAMA n°357 (2005), o corpo hídrico se enquadra entre as classes 1 e 

2 de águas doces em ambientes lóticos. Ao analisar separadamente cada parâmetro, os 

valores encontrados em algumas das análises de coliformes termotolerantes, pH, fósforo 

total e DBO estavam em desconformidade com a classe 1 da Resolução vigente, resultando 

em contaminação das águas. Com isso, conclui-se que são necessárias ações que possibilitem 

melhor manejo e uso na ocupação da terra e águas desta bacia, viabilizando a integridade 

das características do ribeirão, como também a prevenção de maiores alterações e 

degradação diante do aumento das atividades antrópicas encontradas na bacia hidrográfica 

em questão. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Enquadramento. Índice de Qualidade de Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The type of use and occupation of land watershed without supervision or proper planning, it 

is one of the most responsible for the degradation of water bodies. The water quality of the 

river watershed Paradise, located in the municipality of Jataí / GO was evaluated from the 

water quality index (AQI), adapted by the Sanitation Technology Center Basic State of São 

Paulo (CETESB) to conditions tropical. The study consisted in measuring the water quality 

index in eleven sampling points in four distinct periods. The parameters evaluated were: 

dissolved oxygen (DO), fecal coliform (TC), hydrogen potential (pH), biochemical oxygen 

demand (BOD), nitrogen (N), total phosphorus (TP), temperature (T), turbidity (TURB ) and 

total waste (RT). The results were compared with the CONAMA Resolution No. 357/2005, 

which classifies the water body in 5 freshwaters classes for lotic, and applied water quality 

index (AQI), which classifies the water body in 5 value ranges (zero to 100) and different 

colors. According to the evaluated data, the quality of Paradise stream of water can be 

considered good, and may be for public supply, provided they have appropriate treatment. 

The classification CONAMA n ° 357 (2005), the water body falls between classes 1 and 2 

of fresh water in lotic environments. To separately analyze each parameter, the values found 

in some of the analyzes of fecal coliform, pH, total phosphorus and BOD were true to the 

Class 1 of the current resolution, resulting in water contamination. Thus, it is concluded that 

action is required to enable better management and use in occupation of the land and waters 

of the basin, allowing the integrity of stream characteristics, as well as the prevention of 

major changes and degradation in the face of increasing human activities found in catchment 

area in question. 

 

Keywords: Watershed. Framework. Water Quality Index. 
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1 INTRODUÇAO 

O Brasil caracteriza-se como um país rico em recursos naturais, abundante em águas 

superficiais e subterrâneas, tornando as questões ambientais temas fundamentais a serem 

discutidos e tratados com mais atenção nas últimas décadas. O avanço populacional e 

tecnológico contemporâneo (maquinários agrícolas e etc.)  causam alterações no ecossistema 

terrestre e aquático, por meio da retirada da vegetação nativa para implantação de lavouras 

ou pastagem, estes que, oferece grandes quantidades de resíduos à natureza, alterando o 

habitat natural de espécies (CABRAL et al., 2013). 

As ações antrópicas modificam a dinâmica ambiental e o desenvolvimento da 

produção reflete globalmente na deterioração do meio ambiente pelas atividades 

inadequadas e desprovidas de planejamento, acarretando estagnação nos avanços produtivos 

caso não sejam fiscalizadas minuciosamente. 

As alterações ambientais que ocorrem naturalmente (por ventos, decomposição de 

rochas, chuva e etc.) mantêm o equilíbrio do ecossistema, já os poluentes provindos das 

atividades antrópicas (efluentes industriais e urbanos, esgoto doméstico, produtos 

agropecuários, entre outros) contribuem para a contaminação e degradação do meio 

ambiente, causando alteração no ecossistema. As propriedades do solo e da água podem ser 

alteradas e modificadas, interrompendo o ciclo natural do desenvolvimento de espécies e da 

vida aquáticas (ANDRADE et al., 2005). 

 Quanto maior a necessidade de água para as atividades antrópicas, mais vulnerável à 

contaminação ela ficará, resultando em impactos ambientais (TUNDISI; MATSUMURA 

TUNDISI, 2008). O alto potencial hídrico do país aliado com as inovações políticas que 

buscam produção acelerada de energia, são fortes incentivos para que os corpos hídricos 

sejam alvos na implantação de hidrelétricas, sujeitando alterações nos cursos ou modificação 

dos canais naturais e suas características físicas ambientais (PIMENTA; PENÃ; GOMES, 

2009). 

Avanços agrícolas e progressos urbanísticos sem o planejamento adequado também 

são grandes agentes ativos no processo de contaminação das águas, em razão da falta de 

informação e/ou interesse da sociedade, e também pela demanda de fiscalização diante da 

desestruturação das margens de corpos hídricos, ocupação de áreas impropriadas, etc. Tais 

atividades impulsionam problemas, como o assoreamento dos mananciais, e alteração de 

suas características físico-químicas e microbiológicas, deixando-as vulneráveis ao processo 

de eutrofização (ESTEVES, 1998; SOUZA; FORMIGA, 2013). 
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O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Segundo Ab’ Saber (2003), este bioma 

é frágil aos avanços tecnológicos utilizados pelo homem em suas atividades produtivas e sua 

fisionomia varia de formações arbóreas campestres até gramíneas dentro de uma bacia 

hidrográfica.  

Os avanços na expansão agropastoril, a partir de 1970, nesta região, contribuíram para 

alteração deste bioma, pois as atividades implementadas e destinadas à implantação de 

campos para criação de gado e produção de grãos estão fragilizando e modificando as 

paisagens naturais, podendo ocasionar alterações no solo e nas águas (CABRAL et al., 

2013).  

Neste sentido, os estudos relacionados a bacias hidrográficas são de extrema 

importância para a Geomorfologia fluvial, ao envolver as características dos recursos 

hídricos, o tipo de uso e ocupação das terras, os regimes hidrológicos, processos de lixiviação 

do solo, entre outros (CHRISTOFOLETTI, 1980; TUCCI; HESPANHOL; CORDEIRO, 

2001).  

Autores como Tucci, Hespanhol e Cordeiro (2001), Guerra e Teixeira (2009), definem 

bacia hidrográfica como sendo uma área da superfície terrestre ou conjunto de terras que 

drena a água, levando consigo sedimentos e materiais dissolvidos para o rio principal e seus 

afluentes, até que alcance uma saída comum. Cada bacia apresenta características peculiares, 

mas, em geral, todas vão apresentar a mesma aparência e gênese.  

As bacias hidrográficas estão inseridas em um conjunto complexo de sistemas 

integrados socioeconômicos e políticos de relações ambientais. Uma das questões a ser 

abordada nas legislações diz respeito à qualidade da água destas bacias, que deixa de ser 

respeitada, causando interferências negativas ao meio natural (MORAGAS, 2005). Com 

isto, surge a importância dos diagnósticos da qualidade físico-química e microbiológicas das 

águas de uma bacia, sendo uma ferramenta de subsídio à gestão fiscal, originando 

contribuições para preservação ambiental (FLAUZINO et al., 2010). 

Com isso, no que tange à contaminação dos lagos e rios, devem ser considerados os 

momentos em que as características físico-químicas e biológicas da água são alteradas, pois 

prejudicam os organismos vivos e retardam o seu desenvolvimento, além de torná-la 

inadequada ao consumo e abastecimento público (MILLER, 2007). 

O planejamento ambiental com técnicas adequadas de manejo e ocupação das terras e 

das águas envolvendo bacias hidrográficas é considerado o melhor recurso para oferecer 
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suporte na prevenção de impactos ambientais, que podem ser alteradas por atividades 

antrópicas (TUCCI, 2005). 

Nesta pesquisa, a bacia hidrográfica em estudo é a do ribeirão Paraíso, que se localiza 

a nordeste do município de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, fazendo parte dos cursos 

formadores do rio Claro, afluente do rio Paranaíba, ambos pertencentes à Bacia hidrográfica 

do rio Paraná.  

Segundo os autores Scopel et al. (2002), o uso e ocupação das terras da bacia em 

pesquisa estão sendo explorados por atividades agrícolas e pastoris; tais atividades oferecem 

grande quantidade de resíduos agropecuários e agrotóxicos ao ambiente. Os produtos 

utilizados, principalmente na agricultura, são fortes indicadores de contaminação do solo e 

do sistema hídrico, o que indica degradação ambiental, oferecendo consequências ao 

desenvolvimento de ecossistemas aquáticos e na qualidade da água para o abastecimento 

humano. 

Dentre as ferramentas de avaliação da qualidade das águas, destaca-se o Índice de 

qualidade da água, proposto pela National Sanitation Foundation (IQA-NSF) e adaptado 

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

ambientes tropicais. Segundo essa ferramenta, são nove os parâmetros utilizados para avaliar 

qualidade da água, consistindo em: oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes 

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

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

Devido aos diferentes modelos de uso e ocupação das terras na bacia hidrográfica do 

ribeirão Paraíso, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a qualidade das águas 

e realizar o enquadramento do corpo hídrico. Para obter sucesso em relação à pesquisa, foram 

propostos os seguintes objetivos específicos: 1) comparar os resultados das variáveis 

analisadas nos onze pontos de amostragem; 2) avaliar os resultados de cada parâmetro 

proposto pelo IQA-CETESB, de acordo com a Resolução CONAMA n°357/2005, que 

classifica as águas doces de ambientes lóticos em cinco classes diferentes, em função do uso 

que se destinam; 3) analisar se há alterações no decorrer dos períodos analisados nas épocas 

sazonais típicas do Cerrado brasileiro.  

A escolha desta bacia justifica-se pela necessidade do monitoramento da qualidade 

das águas do ribeirão Paraíso, visando à formação de banco de dados, para o fornecimento 

de informações à sociedade que utiliza desta água para fins múltiplos, sendo que o ribeirão 

desagua no Rio Claro que abastece a rede pública da cidade de Jataí.  Como também, suporte 
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para tomada de decisão, como, por exemplo, do indicativo para melhor manejo, conservação 

do corpo hídrico e preservação deste ecossistema, sendo uma unidade territorial apta de 

planejamento e gestão dos recursos naturais, comportando elementos físicos e 

socioeconômicos que constituem um sistema aberto de troca de energia e matéria. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Bacias Hidrográficas 

A água é o elemento essencial para a vida no planeta; sua disponibilidade e boa 

qualidade são necessárias para que haja o desenvolvimento e bem-estar das nações 

(TUNDISI, 2005). Mesmo que 75% da superfície terrestre sejam compostas de água, nem 

toda esta porcentagem está apta à utilização; aproximadamente 1,36 x 1018 m³ estão 

disponíveis, distribuídas em 97% nos oceanos, 2,2% nas geleiras e 0,8% como água doce. 

As águas subterrâneas correspondem a 97%, restando apenas 3% na superfície terrestre, 

estas pertencentes às bacias hidrográficas. Por estas afirmações, reiteram-se a importância e 

necessidade da preservação ambiental, visto que a água é o recurso natural mais importante 

para sobrevivência das espécies, e, hoje, apresenta-se ameaçado (REBOUÇAS et al. 2002; 

ANA, 2005). 

Sua distribuição é irregular em todo planeta, com grande presença em algumas 

regiões, provocando alagamentos, inundações, e escassez em outras, causando retardo no 

desenvolvimento agrícola e industrial. Levando em consideração as reservas disponíveis 

líquidas por rios, lagos, represas e águas subterrâneas, sua qualidade deve ser averiguada, 

evitando possíveis processos de eutrofização, o que significa que a capacidade de 

autodepuração precisa ser superior à contaminação destinada ao manancial, pois, assim, sua 

qualidade não será comprometida (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

A descrição mais comum de uma bacia hidrográfica pode ser feita como sendo um 

rio principal e seus afluentes, que são levados até um só canal, por sistema complexo 

caracterizado por escoadouros naturais (TOLEDO; NICOLELLA, 2002). Autores como 

Cardoso et al. (2006) definem bacia hidrográfica como uma área natural de captação da 

chuva, que escoa até um rio principal, composta basicamente por uma área de drenagem 

formada de cursos hídricos com um conjunto de vertentes, ligando-os a um único ponto de 

saída.  

Em regiões com intensas atividades agrícolas, o escoamento superficial torna-se 

mais avançado pela redução da infiltração da água ao solo devido à intercepção da vegetação; 

este processo auxilia na formação de erosões. De maneira geral, os processos erosivos de 

uma bacia hidrográfica são resultados de precipitação que não conseguiu ser interceptada 

pela vegetação, escoando-se até encontrar um curso hídrico (TUCCI; HESPANHOL; 

CORDEIRO, 2001).  
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Os estudos voltados aos impactos ambientais em bacias hidrográficas estão presentes 

nos debates governamentais de todo o mundo, para reforçar o que se prega nas gestões dos 

recursos hídricos pela efetivação das legislações. A partir de 1990, com as confederações 

nacionais e internacionais voltadas aos impactos ambientais, o Brasil equacionou medidas 

objetivas buscando resolver os problemas relacionados à crise da qualidade e disponibilidade 

da água. 

 O Código das Águas (Decreto n° 24.643 de 10 de julho de 1934), a Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 20, de 1986, que foi substituída pela 

Resolução CONAMA n° 357, de 2005, e a Lei das Águas (Lei nº 9.433/97) são legislações 

ligadas exclusivamente aos recursos hídricos brasileiros (BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 

2003).  

Posteriormente, várias leis e projetos foram desenvolvidos com o intuito de alcançar 

melhores resultados diante dos problemas ambientais em bacias hidrográficas. Em 1996, o 

Congresso Nacional aprovou a Lei que instituía a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

responsável pela instituição de políticas necessárias à elaboração do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Em seguida, foi sancionada a Lei Federal nº 

9.433/97, que visou garantir água de qualidade para as gerações futuras. Deste modo, os 

estudos voltados para a qualidade da água ganharam força (BRASIL, 2002; OLIVEIRA; 

CAMPOS; MEDEIROS, 2010). 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos (SINGREH), a partir da edição da Lei Federal nº 9.433/97, tornaram-se 

responsáveis pela inspeção dos cursos hídricos, que têm como regulamentação as resoluções 

do CONAMA de nº 357/2005 e do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH) de 

nº 91/2008. Ambas discorrem sobre a classificação das águas, lançamento de efluentes e 

enquadramento das águas superficiais e subterrâneas (PNQA, 2009). Em 17 de julho de 

2000, pela Lei n° 9.984, foi criada a Agência Nacional das Águas (ANA), como uma 

entidade federal na implementação da PNRH e na coordenação do SINGREH. 

Com a finalidade de exercer o proposto estabelecido pelas leis, os estudos relacionados 

ao índice de qualidade das águas passaram a ser utilizados constantemente em programas de 

monitoramento dos corpos hídricos, buscando descrever as características de sua 

deterioração em função do tempo. Desta forma, para o uso consciente das bacias 

hidrográficas, é necessário ter-se uma gestão adequada, de forma que, ao utilizar seus 

benefícios, os danos ocasionados tornem-se mínimos, fazendo com que o conhecimento 
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diante das técnicas de manejo sobre estes recursos naturais seja utilizado para prever sua 

contaminação e eutrofização dos mananciais (TUCCI, 2005). 

Com isso, a presente pesquisa visa conhecer as principais características da bacia 

hidrográfica do ribeirão Paraíso, para que possa ser feita uma leitura da qualidade das águas, 

relacionando os principais elementos constituídos na bacia, visando apresentar as causas das 

alterações físico-químicas e biológicas das águas e propor opções para sua restauração. Tal 

procedimento torna-se de fundamental importância, visto que as águas do ribeirão desaguam 

no rio Claro, que é um grande abastecedor público para os municípios da região. 

 

 2.2 Qualidades das águas 

A água é o recurso natural mais utilizado pelo homem para manter sua 

sobrevivência; sua distribuição está ligada a reservas naturais subterrâneas e superficiais, 

que são irregulares nas diferentes regiões do planeta (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 

2008). Nos tempos atuais, os recursos hídricos são um dos maiores responsáveis pelo 

desenvolvimento da produção; com isto, o aumento do seu valor econômico compromete 

suas próprias características, diante das práticas irregulares de preservação. 

As atividades humanas relacionadas aos mananciais podem levar à escassez e 

contaminação, alterando o equilíbrio e a dinâmica dos mesmos. Uma destas alterações no 

meio natural é a geração de resíduos com cargas poluentes que atingem os sistemas hídricos 

e modificam a qualidade destas águas (PINTO et al., 2009). A concentração de 

contaminantes está relacionada a locais que contêm descargas de efluentes domésticos, 

industriais, urbanos e o retorno de terras agropecuárias pelas produções das fazendas e 

atividades de lazer (GUZMÁN-COLIS et al., 2011). 

A qualidade das águas, segundo Carvalho (2008), também pode ser afetada por 

influências do clima (distribuição das chuvas, temperatura, insolação e ventos), pela origem 

dos mananciais (rios, lagos ou águas subterrâneas), suas características ambientais (solo, 

vegetação e espécies), e pelas ações antrópicas (atividades poluidoras do ar, água e terra). 

Dentre estas atividades, as que mais se destacam em contribuir para contaminação das águas 

são os processos agropecuários e industriais, devido à grande quantidade de resíduos que é 

gerada e que se torna efluente aos mananciais. 

Acreditava-se que a água tinha total capacidade de diluir os dejetos de resíduos 

despejados sobre seus corpos hídricos, sem que houvesse alteração em sua qualidade. Esta 

ideia foi alterada a partir dos anos 1970, quando pesquisadores perceberam que a degradação 
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dos ambientes aquáticos estava aumentando significativamente em prol dos avanços nas 

produções, ocasionando a eutrofização do corpo hídrico (ESTEVES, 1998). 

Neste sentido, autores como Branco e Rocha (1977) afirmam a importância de 

estudos que avaliem o índice de qualidade das águas, para que seja controlada e padronizada, 

considerando sua utilização em fins indispensáveis de produção e sobrevivência. 

Os estudos sobre a qualidade da água trazem informações para o monitoramento 

dos corpos hídricos, de maneira que identifica as substâncias presentes em sua composição, 

classificando-a como sendo viável ou não para utilização (SANTOS et al., 2001). Identificar 

sua qualidade é fator necessário para que o desenvolvimento das atividades rurais e 

aglomerados urbanos possa estabelecer avanços nos diversos setores, como industrial, 

doméstico ou mesmo lazer (ESTEVES, 1998).  

Os problemas ambientais voltados aos índices de qualidade das águas aumentaram 

consideravelmente a partir do progressivo avanço tecnológico das atividades econômicas e 

crescimento populacional desordenado (LANDA et al., 2007; VASCONCELOS; SOUZA, 

2011). Assim, cresce a necessidade de estudos voltados a este tema. 

A análise da qualidade da água em seu conceito mais amplo pode ser compreendida 

pelo estudo e avaliação das características físicas, químicas e biológicas do corpo hídrico em 

questão, para que assim seja possível atender aos diferentes usos e destinos (CONAMA, 

2005; ARAÚJO; SANTAELLA, 2001). 

De tal modo, com o objetivo de elencar mecanismos de acompanhamento dos 

índices de qualidade das águas, os órgãos ambientais estabelecem indicadores físicos, 

químicos e biológicos, que, ao serem avaliados em conjunto, permitem visualizar o nível de 

contaminação e determinar a qualidade dos corpos hídricos, pela identificação dos principais 

responsáveis pelos impactos degradantes (BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013). Os 

indicadores estabelecidos para avaliação são chamados de parâmetros de qualidade das 

águas, tendo como objetivos de seu monitoramento: 

 Avaliar de maneira geral a qualidade das águas e a evolução de sua 

deterioração; 

 Identificar, por meio da compartimentação do rio, trechos que apresentem 

qualidade da água alterada, possibilitando o gerenciamento por órgãos 

responsáveis em determinado local; 

 Analisar as principais fontes poluidoras, subsidiando diagnóstico para a 

utilização antrópica; e, 
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 Oferecer informações e subsídios técnicos para elaboração de planejamento 

e relatórios de determinado corpo hídrico. 

 

A qualidade da água pode alterar-se em decorrência de diversos fatores naturais como 

o clima, a litologia ou antropogênicos relacionados à alteração ocasionada pela sociedade 

em cada região (LIMA, 2004).  

Pesquisadores estabeleceram parâmetros que indicam padrões na classificação da 

qualidade da água, e, caso os valores encontrados pelas análises superem os estabelecidos, 

os mesmos indicam problemas quanto à sua qualidade (MITUZORI, 2009). Tais parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos podem ter variações em seus teores diante das mudanças 

sazonais e estratificações térmicas relacionadas aos aspectos físicos e climáticos de cada 

ambiente (TRACANNA et al., 2014). 

A National Sanitation Foundation (NSF), criada em 1970, nos Estados Unidos, 

constitui-se em uma organização independente, que desenvolveu o Índice de Qualidade da 

Água (IQA), por meio de opiniões de 142 especialistas em gestão de qualidade das águas, 

seguido do método Delphi.  O trabalho foi estabelecido para definir parâmetros que fossem 

mais significativos para a avaliação do IQA, e, em seguida, atribuiria pesos relativos de 

acordo com a relevância de cada um. 

Deste modo, foram selecionadas 35 variáveis, das quais somente nove compõem o 

IQA-NSF (PNMA II, 2003). Os parâmetros selecionados foram coliformes termotolerantes 

(CT), potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), temperatura 

(T), fosfato (PO43), totais de sólidos dissolvidos (TDS), oxigênio dissolvido (OD), turbidez 

(TU) e nitrato (NO3
-). Segundo Bollmann e Edwiges (2008), esta é uma metodologia eficaz 

para avaliação do índice de qualidade das águas. 

Para ser utilizado no Brasil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB, 2013) fez algumas adaptações no IQA-NSF para aderir às características dos rios 

brasileiros, alterando alguns dos parâmetros e a equação do cálculo do IQA. 

O IQA-NSF considera o índice de fosfato, nitrogênio, nitrato e sólidos totais 

dissolvidos em suas avaliações. A CETESB (2014) adaptou para o nitrogênio orgânico e 

amoniacal, estabelecendo a curva de nitrogênio total, fosfato para fósforo, e sólidos totais 

para resíduos totais, devido ao fato de os rios brasileiros mostrarem grande presença de 

esgoto doméstico, assim conseguindo definir a refletância destes efluentes e também de 

outros materiais orgânicos, nutrientes e sólidos (CETESB, 2014).  
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Na tabela 1 são apresentados os parâmetros e seus respectivos pesos segundo o IQA-

CETESB. 

Tabela 1 – Parâmetros e pesos relativos ao IQA. 

 
Fonte: CETESB (2014). 

 

Dentre as finalidades imposta pela análise do IQA, considera-se, principalmente, a 

contaminação da água por lançamento de efluentes domésticos e industriais. É de relevância 

salientar que a criação deste índice e sua modelagem matemática foram desenvolvidas para 

oferecer informações da qualidade da água para o abastecimento público relativo ao seu 

processo de tratamento (CETESB, 2004). 

Alves, Teresa e Nabout (2014) realizaram uma pesquisa sobre como está sendo 

avaliada a qualidade das águas em literaturas cientificas internacionais, descobrindo que o 

IQA tem avançado gradativamente nos últimos 20 anos, sendo a metodologia mais utilizada. 

Índia, China, Brasil e os Estados Unidos são os países que mais publicaram artigos sobre 

este tema, contabilizando 57% dos estudos sobre IQA. Assim, percebe-se que trabalhos 

relacionados ao índice de qualidade das águas é assunto primordial em todos os centros de 

pesquisa dos países, por terem a água como principal recurso natural para a manutenção e 

sobrevivência das espécies (BORGES et al., 2008). 

No município de Jataí, os autores Franco, Scopel e Assunção (2014) abordaram esta 

metodologia para diagnosticar a qualidade das águas de três cursos hídricos da rede urbana 

da cidade. Os resultados variaram entre qualidade da água Boa e Média, sendo que o 

lançamento de esgoto e resíduos sólidos foram os principais responsáveis pela 

contaminação. Os autores sugeriram intensificar os trabalhos preventivos e corrigir os 

problemas detectados nas regiões mais afetadas. 
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A Agência Nacional das Águas (ANA, 2005) relatou que 11 estados brasileiros 

(Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco, São Paulo e Rio grande do Sul), mais o Distrito Federal, utilizam como 

indicador da qualidade das águas o IQA-CETESB, constituindo mais de 60% da população 

do país em estudo, com 12 regiões hidrográficas (Atlântico Sul, Paraguai, Atlântico 

Sudoeste, São Francisco, Paraná, Atlântico Leste e Amazônica). Hoje, ele tornou-se o 

principal avaliador utilizado no Brasil para classificação da qualidade das águas (ANA, 

2014). 

 

2.3 Resolução CONAMA n° 357/2005  

No Brasil, o órgão responsável pelos trabalhos relacionados à classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais, juntamente com responsabilidade de estabelecer padrões de 

lançamento de efluente, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente (COMANA). A criação 

deste órgão deu-se em 1981, pela promulgação da lei 6.938/81, tratando-se de um órgão 

normativo, deliberativo e consultivo das políticas nacionais do meio ambiente. 

A Resolução CONAMA n° 357/2005 estabelece a normatização dos padrões de 

potabilidade da água com o requerido tratamento adequado ao abastecimento público, e 

apresenta os padrões e classe dos corpos hídricos. Esta normatização dá-se de maneira que 

considera a qualidade da água em 13 classes, sendo 05 delas para água doce, 04 para águas 

salinas e 04 para água salobra, englobando as classes especiais. 

As águas doces dividem-se em: classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. 

Cada uma delas possui uma finalidade e tipo de tratamento, como: 

 A classe especial é destinada a manter o equilíbrio aquático em unidade de 

conservação e proteção integral, livres de fontes poluentes, como resíduos 

domésticos, lançamento de efluentes, agropecuários, aquicultura ou 

industriais; mesmo se forem tratados, deve-se manter aos padrões naturais dos 

corpos d’água (CONAMA, 2005); 

  Já nas demais classes, o lançamento de efluentes e tipo de tratamento devem 

obedecer aos padrões contidos na Resolução CONAMA n° 357/2005, pois são 

destinadas ao abastecimento e consumo humano após o tratamento adequado.  

Desta forma, o estabelecido para as classes de 01 a 04 exige as adaptações apresentadas 

na tabela 2. 
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Tabela 2 - Classificação das águas doces, segundo seu destino de uso, estabelecida pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

Art. 4º, da Resolução CONAMA 357/2005 

CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3  CLASSE4  

a) ao abastecimento 

para consumo 

humano, após 

tratamento 

simplificado;  

b) à proteção das 

comunidades 

aquáticas; 

 c) à recreação de 

contato primário, tais 

como natação, esqui 

aquático e mergulho, 

conforme Resolução 

CONAMA nº 274, de 

2000; d) 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,  

e) à proteção das 

comunidades 

aquáticas em Terras 

Indígenas.  

a) ao abastecimento 

para consumo 

humano, após 

tratamento 

convencional; 

 b) à proteção das 

comunidades 

aquáticas; c) à 

recreação de contato 

primário, tais como 

natação, esqui 

aquático e mergulho, 

conforme Resolução 

CONA-MA nº 274, 

de 2000; 

d) à irrigação de 

hortaliças, plantas 

frutíferas e de 

parques, jardins, 

campos de esporte e 

lazer, com os quais o 

público possa vir a 

ter contato direto; e,  

e) à aquicultura e à 

atividade de pesca.  

a) ao abastecimento 

para consumo 

humano, após 

tratamento 

convencional ou 

avançado;  

b) à irrigação de 

culturas arbóreas, 

cerealíferas e 

forrageiras; 

 c) à pesca amadora; 

 d) à recreação de 

contato secundário; 

e) à dessedentação 

de animais.  

a) à navegação; e 

 b) à harmonia 

paisagística.  

Fonte: Resolução CONAMA n° 357/05, adaptado por BATISTA (2014). 

 

Estas classes enquadram-se nas análises de parâmetros avaliativos para o índice de 

qualidade das águas, correspondendo a corpos receptores como lagos e rios. 

 

2.4 Variáveis limnológicas 

Nos tópicos seguintes, são apresentadas as características e definições dos nove 

parâmetros (físico-químicos e biológicos) específicos para a classificação do corpo hídrico. 
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2.4.1 Parâmetros químicos 

2.4.1.1 Oxigênio dissolvido (OD) 

A presença regular de oxigênio dissolvido na água é de fundamental importância para 

o adequado desenvolvimento de organismos aeróbicos, caracterizando-se o elemento mais 

importante para a dinâmica aquática. A atmosfera e a fotossíntese são as principais fontes 

desse gás. Sua ausência fornece mau odor na água, marcando a presença de poluição (VON 

SPERLING, 1996; ESTEVES, 1998).  

Kleerekoper (1990) afirma que o OD é indispensável para várias funções vitais do 

metabolismo dos micro-organismos aeróbios habitantes de águas naturais e sua quantidade 

deve ser controlada. Também discorre que a solubilidade do oxigênio dissolvido na água 

depende da temperatura da água e da pressão atmosférica, e que a elevação da temperatura 

e a diminuição da pressão resultam em redução da dissolubilidade do oxigênio.  

Se o corpo hídrico apresenta grande quantidade de matéria orgânica, 

consequentemente terá uma presença maior de micro-organismos decompositores que 

consomem oxigênio para respiração, fazendo com que, desta forma, haja déficit deste gás 

(VON SPERLING, 1996). Mananciais que recebem grande quantidade de matéria orgânica 

estão sujeito ao processo de eutrofização, alterando a qualidade das águas e prejudicando o 

consumo humano (MERCANTE et al., 2014). 

Segundo a CETESB (2014), os estudos voltados à medição do oxigênio dissolvido na 

água são importantes para a avaliação do nível de poluição e atividades fotossintéticas, por 

estarem presentes em todos os processos químicos e biológicos. Os peixes, por exemplo, não 

sobrevivem em ambientes aquáticos com taxa de oxigênio dissolvido inferior a 4,0 mg/L. 

Pela Resolução CONAMA n° 357/2005, para que a água se enquadre na classe 1, o valor 

não pode ser inferior a 6,0 mg/L. 

Souza, Bacicurinski e Silva (2010) analisaram a qualidade da água do rio Paraíba do 

Sul, no município de Taubaté-SP, de julho a novembro de 2010, em três pontos de coleta. 

Os resultados para OD variaram entre 6,67 mg/L e 7,32 mg/L, permanecendo dentro dos 

padrões estabelecidos pelo CONAMA (2005). Os autores concluem que a região em análise 

não recebe quantidades significativas de matéria orgânica, indicando boa qualidade da água 

para este parâmetro avaliado. 
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2.4.1.2 Demandas bioquímicas de oxigênio (DBO) 

Os valores de DBO estão relacionados a descargas de efluentes domésticos e cargas 

orgânicas. Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2005), altos teores deste 

parâmetro resultam em diminuição do OD na água, fato que propicia mortalidade de 

organismos aquáticos.  

Sua definição procede da quantidade de oxigênio dissolvido na água necessário para 

realizar a decomposição da matéria orgânica. Seu valor varia pela quantidade de material 

depositado no copo hídrico, sendo fundamental para avaliar a carga poluidora de substâncias 

biodegradáveis (BRAGA et al., 2005). 

Fiorucci e Filho (2005), afirmam que o aumento significativo da DBO ocasiona a 

diminuição ou mesmo a eliminação do oxigênio presente na água. Assim, os processos 

anaeróbicos substituem os aeróbicos, alterando totalmente a dinâmica aquática. 

Para quantificar o máximo e mínimo permitido de DBO na água, a Resolução 

CONAMA n° 375/2005 criou três classes, com valores respectivos superiores: a primeira 

classe corresponde ao máximo de 3, a segunda de 5 e a terceira de 10 mg/L, sendo que estes 

valores contribuem para estabelecer o grau de contaminação do rio. 

No trabalho realizado por Michael et al. (2011), no Córrego Jurubatuba, em 

Anápolis/GO, os valores de DBO foram analisados em quatro pontos e em seis dias 

diferentes. Os resultados foram superiores aos estabelecidos pela Resolução CONAMA 

(357/200) para água com classe 2. Os autores afirmam que os valores estão diretamente 

relacionados ao lançamento de efluentes relacionados ao tratado do abate de boi da região, 

ação que altera significativamente a qualidade da água, deixando-a inadequada ao consumo.  

 

2.4.1.3 Potenciais hidrogeniônicos (pH) 

O pH é um dos parâmetros mais importantes na avaliação do índice de qualidade das 

águas. Sua interpretação, segundo Esteves (1998), é uma das mais complexas, devido à 

quantidade de fatores que levam à sua alteração. Os valores de pH variam de 0 a 14; em 

condições ácidas, o valor da solução é <7, para ser considerada neutra deve ser =7 e as 

soluções chamam-se alcalinas quando ultrapassam 7 (KLEEREKOPER, 1990).  

Altos valores de pH podem ser encontrados em regiões que possuem balanço hídrico 

negativo, como é na região nordeste e no pantanal sul-mato-grossense do Brasil; já em 

algumas regiões continentais, a média permanece entre 6 e 8 (ESTEVES, 1998). 
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Conte e Leopoldo (2001) discorrem que, em corpos hídricos de águas naturais, o pH 

pode ser modificado pela concentração de hidrogênio positivo (H+), que é originado pela 

dissociação do ácido carbônico, dando origem a águas mais ácidas. As características do solo 

e da geologia da região, como a deterioração de rochas, absorção de gases na atmosfera, 

oxidação da matéria orgânica, fotossíntese são fatores que contribuem para que ocorram 

alterações do pH (ESTEVES, 1998).  

Os processos naturais, como a respiração e fotossíntese, bem como os de ordem 

antropogênica, como a adubação do solo, calagem e poluição levada ao manancial, são fortes 

indicadores para alteração dos valores de pH (BOTELHO, 2000). 

A CETESB (2013) afirma que o controle de informações sobre o pH é relevante ao 

abastecimento público a partir do momento em que suas alterações contribuem com a 

corrosão das estruturas de instalações hidráulicas. Este processo indica presença de ferro, 

cobre, chumbo, zinco e cádmio na água, alterando o procedimento unitário de seu 

tratamento, além de prejudicar a desoxidação da água. Alterações deste parâmetro também 

podem levar a distorção no sabor e odor da água, como também prejudicar grande parte dos 

organismos aquáticos pelas alterações provindas de substancias químicas. 

Relativo a isso, a Resolução CONAMA n° 357/2005, ao definir um padrão de 

qualidade das águas doces para ambientes lóticos e destinadas ao consumo humano, 

estabeleceu que os valores máximo e mínimo permitido para o pH devem estar entre 6 e 9. 

Pereira-Silva et al. (2011) afirmam que a tendência à acidez da água em três 

microbacias no estado de São Paulo está diretamente relacionada ao uso e ocupação das 

terras da região. Em sua pesquisa, constam valores inferiores a 6, o que, pela Resolução 

CONAMA (357/2005), comprometem a qualidade das águas. 

 

2.4.1.4 Fósforo total 

Os rios são grandes responsáveis pelo transporte de nutrientes, poluentes orgânicos 

e metais, provenientes de materiais originados de partículas em suspensão (SUZUMURA; 

KOKUBUN; ARATA, 2004). Ao longo do trajeto do corpo hídrico, estes componentes 

sofrem alterações químico-físicas e biológicas, ocasionando modificações na qualidade das 

águas. O fósforo, como outros nutrientes, passa por estes processos, liberando fosfato para a 

coluna d’água pelo consumo da biota e precipitação antigênica por meio de desorção, 

dissolução, reações orgânicas e absorção de partículas (LEBO, 1991). 
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Este parâmetro possui grande participação no metabolismo dos seres vivos, pois é um 

constituinte limitante para a produção primária dos ecossistemas, e, em quantidade 

excessiva, torna-se um dos responsáveis pelo processo de eutrofização. Desta maneira, é 

considerado uma das avaliações mais importantes na definição do índice de qualidade das 

águas (ESTEVES, 1998).  

As principais fontes artificiais de fósforo são os esgotos domésticos, pela presença 

de material fecal e detergentes biodegradáveis superfosfatados, os efluentes industriais na 

oferta de dejetos alimentícios, fertilizantes, laticínios, frigoríficos e abatedouros, juntamente 

com os poluentes agropecuários pela drenagem pluvial. A composição rochosa e a 

decomposição de organismo de origem alóctone também contribuem para tais alterações. 

Seus altos teores causam exacerbada proliferação de algas, e, com o ciclo natural da vida 

aquática, parte delas morre e se decompõe, causando aumento no consumo de oxigênio pelos 

organismos (CETESB, 2004). Assim, o fósforo é considerado indicador importante para 

determinar o grau de trófica dos corpos hídricos (IAP, 2002; SHIGAKI; SHARPLEY; 

PROCHNOW, 2006). 

Os limites máximos determinados pela Resolução CONAMA n°357/2005 para 

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

mg/L. Valores que ultrapassam o estipulado podem ocasionar alterações no índice de 

qualidade das águas. 

Análise realizada nas águas do Rio das Pedras, no estado de São Paulo, por Coletti 

et al. (2010), revelou que a média dos valores de fósforo total na água (0,41 mg/L) confirma 

a baixa qualidade da água. Os autores afirmam que o resultado esteve relacionado às 

atividades agrícolas da região, sendo um forte indicativo a eutrofização das águas. 

 

2.4.1.5 Nitrogênio 

Em ambientes aquáticos, é possível encontrar o nitrogênio como íon nitrato, íon 

nitrito, íon amônio, amônia livre e nitrogênio molecular; o nitrogênio inorgânico total 

compreende as formas inorgânicas: nitratos, nitritos e nitrogênio amoniacal (VON 

SPERLING, 1996). As alterações podem ser originadas por efluentes domésticos, industriais 

e atividades agropecuárias em gerais ou mesmo alterações por fatores naturais, como a 

composição de rochas ígneas e matéria orgânica. Esteves (1998) afirma que o nitrogênio 

amoniacal é constituído pelo fruto da decomposição de material orgânico produzido por 

bactérias heterotróficas. 
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Elevada quantidade deste elemento na água pode prejudicar sua qualidade e até 

mesmo causar a morte de peixes e organismo sensíveis a este nutriente e, ainda, interferir na 

transparência da água e no processo fotossintético. Pelas análises, é possível identificar se a 

fonte poluidora encontra-se próxima à região de coleta e se a contaminação é recente (IAP, 

2002). 

Segundo a ANA (2005), grandes quantidades de nitrato (constituinte do nitrogênio) 

chegam a acarretar doenças aos seres humanos, como a chamada metahemoglobinemia 

infantil, podendo ser fatal nas crianças. Da mesma forma que o fósforo, o nitrogênio provoca 

aparecimento de organismos aeróbicos no corpo hídrico, resultando em aumento no 

consumo de OD, inferiorizando a qualidade das águas, além de prejudicar o abastecimento 

público e atividades de recreação (CETESB, 2013).  

Sua concentração nas águas pode aumentar com o processo de escoamento 

superficial das áreas próximas ao corpo hídrico. A lixiviação do solo pode conter resquícios 

de produtos agrícolas, como adubos e fertilizantes, sendo uma forte fonte de nitrogênio. Seus 

teores nas águas não devem ser excessivos, visto que altos valores causam limitação do 

desenvolvimento adequado dos organismos aeróbicos (ESTEVES, 1998).  

Bacias hidrográficas que possuem áreas de produção agrícola podem estar 

suscetíveis à contaminação por excesso deste parâmetro. Os produtos utilizados nas lavouras 

são fontes de fósforo e nitrogênio que, se lixiviado ao corpo hídrico, causa contaminação das 

águas.   

Os padrões estipulados pela Resolução CONAMA n° 357/2005 pelos valores de 

nitrogênio em ambientes lóticos de água doce são: classes 1 e 2, o máximo de 3,7 mg/L, para 

3° classe 13,3 mg/L e para classe 4 os valores devem ser > 13,3 mg/L. 

Pesquisa realizada por Follador et al. (2012), no rio Mandurim-PR, demostra que 

os valores de nitrogênio total estiveram dentro do permitido pela Resolução CONAMA 

(357/2005), estando entre 0 e 1,23 mg/L. Já a pesquisa de Pontes, Marques A. e Marques G. 

(2012), na microbacia do córrego Banguelo-MG, a concentração de nitrogênio total esteve 

elevada em três dos nove pontos avaliados (150 e 330 mg/L). Estes resultados indicam 

contaminação por dejetos orgânicos lançados ao corpo hídrico. 
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2.4.2 Parâmetros físicos 

2.4.2.1 Temperatura  

Fatores como a localização geográfica e o clima da região influenciam diretamente na 

temperatura da água (BRANCO; ROCHA, 1977). A temperatura influencia na distribuição 

de parâmetros físico-químicos, como também nos padrões de circulação e organismo 

planctônicos do corpo hídrico, tornando-se fundamental para avaliação da qualidade da água 

(IAP, 2002). Esta avaliação torna-se importante uma vez que suas alterações constituem em 

fatores de reações energéticas e ecológicas dos rios (CONTE; LEOPOLDO, 2001), sofrendo 

alterações pela temperatura do ar e presença de cobertura vegetal próximas do corpo hídrico.  

A radiação solar é responsável pelo aquecimento da coluna d’água, e as variações de 

temperatura provocam alterações térmicas (TUNDISI; MATSAMURA TUNDISI, 2008). Os 

níveis de temperatura influenciam diretamente na distribuição, reprodução e periocidade de 

organismo aquáticos; determinadas espécies possuem padrões específicos de temperatura 

para seu desenvolvimento (KLEEREKOPER, 1990). Por isso, a importância da preservação 

da mata ciliar, ao ver que sua presença auxilia na diminuição da temperatura da água dos 

rios, no momento que o corpo hídrico é coberto pela sombra proporcionada pela vegetação. 

O autor Von Sperling (1996) afirma que nos meses quentes do ano a temperatura das 

águas mais profundas é menor do que das águas superficiais; tal fenômeno resulta da 

alteração de densidade nas partículas. Com isso, alguns processos ocorrem, como o 

epilímnio, correspondendo à diminuição da densidade na camada superior mais quente e 

com mais circulação; quando o processo é inverso, a camada inferior torna-se mais densa, 

provocando maior estagnação, chamado de hipolímnio. A camada de transição entre elas é 

chamada de termoclima. 

Além das diferentes temperaturas que são possíveis de se encontrar ao decorrer dia, 

a presença de precipitação e as estações do ano, o lançamento de efluentes urbanos, 

industriais ou domésticos, possuindo altas temperaturas, podem causar impacto significativo 

nos corpos d’água (ANA, 2014). Com a elevação da temperatura da água, alguns elementos 

de componentes tóxicos lançados no corpo hídrico reagem, causando retardação no 

desenvolvimento de seres aquáticos e até a morte, isto ocorre em rios com altos teores de 

poluição (MOTA, 1995); a velocidade das reações químicas na água pode até duplicar com 

o aumento de 10°C (TUCCI; HESPANHOL; CORDEIRO, 2001). 

Macêdo (2006) afirma que, em altas temperaturas, a solubilidade dos gases na água 

tende a decrescer e a dos sais minerais a aumentar; estes fatores influenciam na produção de 
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organismos aquáticos em geral. Já as frentes frias podem provocam mortalidade dos peixes 

em rios e lagos de várzea, devido à “friagem” ocasionada pela remoção das camadas 

anóxicas do fundo (que não possui oxigênio) (TUNDISI et al., 2010). 

Pela Resolução CONAMA n°357/2005, a temperatura não apresenta padrões 

específicos de máxima e mínima. Já a CETESB (2014) diz que as águas dos rios brasileiros 

variam de 0 a 30°C e em lagos alcançam até valores >50°C. 

O valor da temperatura da água no rio Piracicamirim, em Saltinho-SP, encontrado por 

Botelhol et al. (2012) variou entre 17 e 21°C. Este valor é considerado adequado para o 

desenvolvimento aquático e para a qualidade da água. 

 

2.4.2.2 Turbidez 

Um dos parâmetros indicadores da qualidade das águas, como também de sua 

qualidade estética para abastecimento público, é a turbidez, estes são indicativos da 

importância de sua análise. Pela Resolução CONAMA n° 357/2005, o valor máximo de 

turbidez para classe 1 de ambientes lóticos de água doce corresponde a 40 NTU, e 100 NTU 

para as classes 2, 3 e 4. 

Von Sperling (1996) enfatiza que uma das unidades de medida para turbidez da 

água é expressa pela Nephelometric Turbidity Units (UTN ou NTU), correspondendo à 

Unidade Nefelométrica. O apresentado nesta avaliação é o grau de atenuação de intensidade 

que um feixe de luz sofre ao atravessá-la. Tal redução é ocasionada pela absorção e 

espalhamento desta luz quando as partículas turvas da água são maiores que a onda de luz 

branca, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas coloidais 

inorgânicas de areia, silte ou argila e de detritos orgânicos, como algas e bactérias, plâncton 

e micro-organismos; resíduos domésticos, industriais e a erosão do solo também contribuem 

para a elevação da turbidez.  

Os processos de erosão causados naturalmente ou com interferência antrópica pelo 

mau uso da terra são o principal responsável pelo aumento de teor da turbidez nas águas; o 

desmoronamento de solo nas margens dos rios, ou mesmo o processo de lixiviação (mais 

intenso em períodos chuvosos) são exemplos de fenômenos que dificultam a passagem da 

luz através da água, aferindo a aparência turva (BRANCO; ROCHA, 1977). 

O despejo de esgoto sanitário e de efluentes industriais e urbanos é o grande 

responsável pela elevação na turbidez. Alta concentração resulta em danos no processo de 

fotossíntese das vegetações enraizadas, submersas e algas aquáticas, suprimindo a 
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reprodução dos peixes e reduzindo o desenvolvimento dos organismos aquáticos (CETESB, 

2007). O procedimento de purificação da água pelas estações de tratamento é afetado de 

forma negativa; sempre que as águas apresentarem fortes tendências de turbidez, é 

necessário utilizar quantidades maiores de produtos químicos, fazendo com que o processo 

se torne mais demorado e oneroso (ANA, 2014).  

Em ambientes aquáticos com profundidades rasas (até três metros), os peixes 

tendem a revolver os sedimentos da água, pelo processo de digestão, provocando a redução 

da biomassa vegetal. Com este processo, a taxa de produtividade primária tende a reduzir, 

devido à diminuição da penetração da luz (ESTEVES, 1998). 

Os resultados encontrados para turbidez da água no Salto da Lontra, no estado do 

Paraná, encontraram-se acima do limite proposto pela Resolução CONAMA (357/2005) 

para classe 1. Os autores WrublackI, MercanteII e Boas (2013) verificaram que os valores 

próximos a 100 NTU eram correspodentes aos processos de erosão do solo, compromotendo 

a qualidade da água. 

 

2.4.2.3 Resíduos totais  

Determinar a quantidade de resíduos totais em ambientes fluviais é de extrema 

importância para o monitoramento de planejamentos ordenados ao uso da terra, juntamente 

com os recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. Em quantidades excessivas na água, os 

resíduos totais provocam diminuição da vida útil de um rio por conta do assoreamento, 

podendo aumentar o risco de enchentes, ou mesmo desfavorece a qualidade de suas águas, 

comprometendo o desenvolvimento aquático, deixando-as inapropriadas ao consumo 

humano sem tratamento adequado (VON SPERLING, 1996). 

Os resíduos totais segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) são constituintes 

geoquímicos dos solos e das rochas, drenados para os rios, incluindo todos os sais 

dissolvidos, os compostos orgânicos e não inorgânicos; sua presença pode diminuir em 

época de pouca precipitação e se elevar em estações chuvosas. Os processos erosivos 

ocorrentes próximos a redes de drenagem, a lixiviação do solo provinda da precipitação, ou 

mesmo efluentes industriais, domésticos e agropecuários são passivos colaboradores à 

elevação de resíduos totais nos rios. 

Os danos causados na vida aquática pelo alto teor de resíduos totais podem ser 

provenientes de resíduos que permitem o acúmulo de bactérias que se prendem no fundo do 

rio, quando assim, produzem a decomposição anaeróbica, retardando o desenvolvimento de 
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algumas espécies de organismos; de tal modo, todos os contaminantes da água contribuem 

diretamente para o aumento da carga de resíduos totais, suspensos ou dissolvidos 

(BRANCO, 1983). 

Com valores de turbidez, a transparência da água e a concentração de oxigênio 

dissolvido diminuem, prejudicando o ecossistema aquático. Com isso, estudos que avaliam 

a quantidade de resíduos totais de uma determinada bacia hidrográfica servem como material 

de apoio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, diante da degradação e processo de 

eutrofização (ANA, 2014). 

Silva et al. (2010) discorrem pelos dos dados adquiridos em sua pesquisa que a 

qualidade da água está diretamente relacionada com o uso e ocupação da terra. Em áreas de 

pastagem e cultura, prevalecem águas em condições inadequadas ao consumo, sendo 

resultados da maior perda de solo e lixiviação deste material ao corpo hídrico. 

A Resolução CONAMA n°357/2005 determina que o máximo permitido para águas 

doces de ambientes lótico, desta forma, para o parâmetro de resíduos totais, é de 500 mg/L. 

Pela pesquisa realizada no córrego Horizonte, no estado do Espirito Santo, os autores 

Bertossi et al. (2013) encontraram valores de resíduos totais entre 90,7 a 95,6 mg/L. Segundo 

a Resolução vigente, o resultado encontra-se nos padrões permitidos para classe 1. Os 

autores afirmam que os valores mais elevados foram correspondentes à influência do uso e 

ocupação das terras da região, que se apresentam ocupadas por atividades agrícolas, uso 

urbano e solo exposto. 

 

2.4.3 Parâmetros biológicos 

2.4.3.1. Coliformes termotolerantes 

Os coliformes termotolerantes incluem os gêneros Klebsiella, Enterobacter, e 

Citrobacter, sendo que a principal espécie entre eles corresponde a Escherichia coli. 

Indicadores de organismos originados na flora intestinal de animais de sangue quente, 

inclusive nos seres humanos, não se multiplicam facilmente em ambiente externo; estão 

destinados a sobreviver de maneira semelhante às bactérias patogênicas, causadoras de 

inúmeras doenças, como a hepatite, diarreia, cólera (VON SPERLING, 1996).  

Regiões que possuem produções bovina e suína são suscetíveis a apresentar maiores 

quantidades de coliformes nos rios da propriedade, devido ao acesso direto de uma 

quantidade maior de animal ao leito, sendo, assim, um forte indicador de contaminação da 

água. 
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O transporte desta bactéria até o corpo hídrico foi exemplificado pela ANA (2005), 

por efluentes de natureza antropizadas, como é o caso dos esgotos. Estas bactérias, 

vinculadas a atividades antrópicas, associam-se a micro-organismos patogênicos que podem 

hospedar variedades imensas, e são considerados de risco para a saudade humana (EATON; 

GREENBERG; CLESCERI, 2005). 

Este gênero de micro-organismo é capaz de fermentar a lactose com temperatura por 

volta de 44°C. É importante destacar que apenas a Escherichia coli é originalmente fecal, os 

demais podem podem ser gerados por efluentes industriais ou urbanos, como também por 

material vegetal e do solo, em seus processos decompositores; sendo assim, os coliformes 

termotolerantes não são indicadores de mesma proporção de contaminação fecal como seria 

em análise de E. coli (CETESB, 2007). Altos teores de coliformes termotolerantes podem 

indicar eutrofização do corpo hídrico, causando doenças, e confirmando presença de matéria 

morta no leito e/ou contaminação fecal. 

O máximo permitido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para classe 1 de águas 

doces em ambientes lóticos é de 200 NMP (100 mL)-1; para classe 2, o máximo permitido é 

de 1000 NMP (100 mL)-1; a classe 3 corresponde ao máximo de 4000 NMP(100 mL)-1; para 

última classe (4ª) determina-se que o valor seja > que 4000 NMP(100 mL)-1. 

Oliveira, Campos e Medeiros (2010) afirmam que avaliar a concentração de coliformes 

termotolerantes nas águas de rios é de fundamental importância, pois a elevada concentração 

deste parâmetro remete a impacto altamente prejudicial à qualidade da água e à saúde dos 

consumidores. Na pesquisa, os autores relatam que em 62% dos pontos amostrais da bacia 

hidrográfica do rio Salitre-BA estiveram acima de 1.000 NMP, correspondendo à classe 2 

do CONAMA (357/2005). 
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3 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICA DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Área de Estudo  

A bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso localiza-se entre as coordenadas 17°43’3” 

S a 18°3’41” S e 51°28’26” W a 51°41’17” W (mapa 1). Contendo uma área de 361,7 km2, 

está localizada no município de Jataí, no sudoeste do estado de Goiás, a 327 km da capital 

estadual, Goiânia, limitando-se com municípios de Caiapônia e Perolândia ao norte; 

Itarumã, Caçu e Aparecida do Rio Doce ao sul; Rio Verde a leste; Mineiros e Serranópolis 

a oeste. Esta bacia faz parte dos cursos d’água formadores do rio Claro, afluente do rio 

Paranaíba, ambos pertencentes à Bacia hidrográfica do rio Paraná. 
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Mapa 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 

Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

3.2 Geologia 

A área da bacia hidrográfica em estudo possui como substrato geológico as seguintes 

formações (mapa 2):  
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- Formação Serra Geral (Cretáceo Inferior 120 a 130m, por dados radiométricos): 

esta formação é localizada mais ao sudoeste goiano. Faz parte da bacia sedimentar do Paraná, 

que abrange, além da porção sul do Brasil, os países Paraguai, Argentina e Uruguai. A 

espessura do material é da ordem de 100m, podendo alcançar até 400m em algumas regiões. 

Sua constituição é por derrames basálticos, com vulcânicas de riolíticos e riodacíticos 

subordinadas (MOREIRA et al., 2008). Sua característica principal é a coloração cinza-

escuro, de relevos planos e maciços, homogêneos e finos, contendo disjunções colunares 

amigdaloides. 

- Formação Vale do Rio do Peixe: sua extensão é significativa em Goiás, nos 

Municípios de Jataí, Rio Verde, Itarumã, Serranópolis, Caçu, Cachoeira Alta e Quirinópolis. 

Sua denominação veio logo após a redefinição da porção basal do Grupo Bauru, realizada 

por Fernandes (1998), que substituiu a Formação Adamantina por Vale do Rio do Peixe. 

Suas principais características são as grandes porções de bancos de arenitos de granulação 

fina a muito fina, que contêm estratificação cruzada e marcas de ondas. Estes bancos 

alternam-se com lamitos, siltitos e arenitos lamíticos, nos quais consta a presença de seixos 

argilíticos, cimento e nódulos carbonáticos (SOARES et al., 1980). 

- Cobertura Arenosa Indiferenciada: as coberturas residuais ou transportadas deste 

grupo foram definidas pelo retrabalhamento de sedimentos arenosos do Pleistoceno. Sua 

localização ocorre no Sudoeste de Goiás e entornos da capital federal, Brasília (MOREIRA 

et al., 2008). É composto por areia, silte, argilas e eventuais cascalheiras cimentadas por oxi-

hidróxidos de ferro, sem ter desenvolvido lateritos, tendo 3 m de espessura o mínimo 

consistente. 

No mapa 2, é possível verificar o limite de cada uma destas formações. A formação 

mais presente na bacia são os Arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe, seguida da 

cobertura Arenosa Indiferenciada, resultante do retrabalhamento de sedimentos arenosos do 

Pleistoceno e, por último, os basaltos da Formação Serra Geral (Cretáceo Inferior).  
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Mapa 2 – Geologia da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. GEOLOGIA do Estado de Goiás e 

Distrito Federal, escala 1:500.000. Goiânia: CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008. Produção dos 

autores (2014). 

 

3.3 Pedologia 

Devido à intensidade dos processos pedogenéticos no momento da formação dos 

solos da bacia em estudo, uma das suas principais características é serem intemperizados. 

A bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso (mapa 3) conta com Latossolo Vermelho 

distrófico, seguido de Latossolo Vermelho Distroférrico e Cambissolo Húmico. Neste 

sentido, as regiões produtivas da bacia possuem Latossolos, que necessitam de correções 

para produtividade agrícola, requerendo produtos com altos teores de fósforo, que, lixiviados 

ao ribeirão, podem provocar alteração na qualidade das águas. As três ordens pedológicas 

citadas podem ser visualizadas no mapa 3. 
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Mapa 3 – Pedologia da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. Mapa de Solos, escala 1:250.000 - Plano 

Diretor da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas - modelagem, alimentação do SIG e edição 

das cartas: SGM/SIC. Produção dos autores (2014). 

 

A bacia hidrográfica do ribeirão Paraiso divide-se três ordens pedológicas, sendo:  

- Cambisssolos Húmicos: suas características podem variar ao analisar as condições 

climáticas e formas de relevo da região. Tem-se o horizonte A, rico em humos, com 

horizonte Bi subjacente a horizonte superficial, podendo apresentar solos fortemente até 

imperfeitamente drenados (constituídos por material mineral), como também solos rasos 

(contendo taxas de saturação elevadas ou baixas). Segundo a EMBRAPA (1997), solos que 

pertencem a horizonte Bi apresentam em sua textura teores de argila uniformes e franco-

arenosas, sendo possível que ocorra acréscimo de argila do horizonte A para o Bi. Sua 

estrutura é caracterizada por blocos, prismáticos ou granulares, e, em alguns locais, há 

ausência de agregados com grãos simples ou maciços, sendo até cascalhento. Os cambissolos 

são solos jovens e apresentam altos teores de silte em sua composição, proporcionando que 

a taxa de sua permeabilidade seja muito baixa, e, mesmo quando utilizado para pastagem, a 

enxurrada pode causar sulcos que formam agressivas erosões.  
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- Latossolos Vermelho Distrófico: solos minerais com teores de Fe2O3, de textura 

argilosa, muito argilosa ou textura média. São solos considerados profundos, friáveis ou 

muito friáveis, bem drenados. Estes possuem excelentes condições físicas, aliadas ao relevo 

plano ou suavemente ondulado, como o da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. Isto 

favorece sua utilização diante das mais diversas culturas. Para uma favorável produção 

agrícola, este solo necessita de correções da acidez e adubação. São também facilmente 

erodidos e compactados por meio de equipamentos agrícolas (EMBRAPA, 1997). 

- Latossolos Vermelho Distroférrico: Solos que apresentam boa drenagem e com 

elevados teores de Fe2O3, MnO e, normalmente, TiO2, com forte atração magnética. São 

considerados profundos, friáveis ou muito friáveis, argilosos ou muito argilosos, com alta 

porosidade e permeabilidade, indicando condições físicas favoráveis. Possuem 

micronutrientes, mas são considerados de baixa fertilidade; naturalmente, são resistentes à 

erosão, mas com o aporte de maquinário tornam-se frágeis. Para uma favorável produção 

agrícola, este tipo de solo necessita de correções da acidez e adubação. São compostos por 

material mineral, com profundidade elevada, tendo sequência dos horizontes A, B e C, e 

suas transições podem ser graduais ou difusas (EMBRAPA, 1997). 

 

3.4 Geomorfologias 

As Superfícies Regionais de Aplainamento são as unidades mais representativas da 

Geomorfologia do Estado de Goiás. Por elas, é possível inferir a unidade denudacional, que 

é gerada pelo arrasamento/aplainamento de superfície do terreno, isto representado por 

intervalo de cotas, relativamente independente da geologia.  

No que tange à Geomorfologia, a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso conta com 

a presença das unidades básicas de Superfície Regional de Aplainamento II B e Superfície 

Regional de Aplainamento III B (SRA II B e SRA III B), representadas no mapa 4, que se 

constituem de aplainamentos regionais entre as cotas 900-1250 m e 550-750 m 

(LATRUBESSE; CARVALHO, 2006).  
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Mapa 4 – Geomorfologia da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. Sistema de Informações Geográficas do 

Estado de Goiás - Superintendência de Geologia e Mineração - SIC, escala 1:250.000. Produção 

dos autores (2014). 

 

A área que contém a SRA II B estende-se por quase toda a bacia, apresentando apenas 

nos limites sul e sudeste porções de SRA III B. 

A SRA II B RT localiza-se principalmente no sudoeste de Goiás, desenvolvida sobre 

rochas da bacia sedimentar do Paraná. Esta formação pode ser representada por chapadões 

tabuliformes, com acamamento sub-horizontal e derrames basálticos. Na bacia, esta área é 

composta por latossolos distroférricos. 

Presente ao sul da área estudada, a SRA III B RT contém drenagem subparalela, 

formando vales. Sua cobertura detrito-lateríticas estende-se aos interflúvios na forma de 

mantos, fazendo com que apresente afloramentos de crostas lateríticas no terço inferior das 

vertentes, de caráter irregular. A maior parte de sua área contém relevos de ondulação suaves 

e dissecação fraca, podendo oscilar de médias a fortes (LATRUBESSE; CARVALHO, 

2006). Predomina o latossolo distrófico.  

A SRA II B RT foi distinguida da SRA II, contando com três subdivisões: SRA II A, 

SRA II B RT e SRA C. Seus padrões de cotas variam de 900 a 1.250 m na porção sudoeste 
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do estado, e menores quantidades no nordeste de Goiás, com zonas de erosão intermediárias 

e padrões de dissecação entre fraco, médio e forte (LATRUVESSE; CARVALHO, 2006). 

A SRA III B RT inclui-se na subdivisão da SRA III, que apresenta como 

características da extensão de norte até o sul de Goiás, com menos aparições no Sudoeste, 

com variações de 550-850 m em cotas, e dissecação nos padrões fraco, médio, forte/muito 

forte, com destaque fraco-médio. A subdivisão acompanha SRA III A, SRA III B RT 

(LATRUBESSE; CARVALHO, 2006).   

Esta descrição geomorfológica corrobora na exposição das principais geoformas 

identificadas na bacia do ribeirão Paraíso, propiciando, por meio do conhecimento das 

Superfícies Regionais de Aplainamento, o entendimento do controle estrutural do relevo. 

 

3.5 Declividade 

O conhecimento das classes da declividade de uma bacia hidrográfica torna-se 

importante por oferecer atributos topográficos que são utilizados para compreender o fluxo 

de água das vertentes. Com estas informações, é possível averiguar a inclinação dos terrenos 

diante das formas de relevo, como também os processos erosivos. Os dados auxiliam na 

tomada de decisões quanto às potencialidades agrícolas e agropecuárias de ocupação e uso 

da terra. 

A declividade da área de estudo (mapa 5) varia de 3 a 45%, com presença de relevo 

plano a forte ondulado, sendo: 

- 3 a 8% de relevo ondulado em 68% da área da bacia; 

-  0 a 3 % de relevo plano, correspondente a 23% da área de estudo; 

- em 1% da área total é encontrado relevo de fortes ondulações. 

Ressalte-se que as declividades de 8 a 45% estão nas proximidades do exutório 

desta bacia. Estes dados podem ser observados no mapa. 

Áreas que apresentam relevos forte ondulados, com declividade de 20 a 45%, devem 

ser destinadas às atividades agropecuárias e silviculturas, ou mesmo à conservação 

ambiental, sendo que outras atividades podem proporcionar problemas de erosão ao solo. Já 

áreas de relevos com declividade entre 13 e 20% podem ser utilizadas por agriculturas 

permanentes, que viabilizam maior proteção do solo (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995). 
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Mapa 5 – Declividade da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Mapa de Declividade em Percentual do Relevo Brasileiro, escala 1:250.000, Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 2015. Produção dos autores (2014). 

 

Pela declividade da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, o uso e ocupação das 

terras não são consideravelmente alterados, pois, percebe-se que a distribuição das culturas 

é bastante repartida. Nas regiões mais íngremes e de solo exposto, foi notório perceber solos 

suscetíveis à erosão e com fácil transporte, sendo, assim, fortes indicativos para alterações 

nos resultados de alguns parâmetros. 

 

3.6 Hipsometria 

Os dados hipsométricos (mapa 6) da área em estudo permitem verificar os maiores 

intervalos altimétricos e os limites das principais elevações. Na área próxima ao exutório da 

bacia, os intervalos variaram entre 560 e 660m; na parte norte, a variação mais elevada foi 

de 860 a 920m. 

A maior porcentagem altimétrica da bacia em estudo variou entre 820 a 850m, e, 

abrangendo a parte norte, 860 a 920m de intervalos. Estas informações permitem afirmar 

que a área da bacia apresenta terrenos planos e pouco acidentados, característica que 

favorece a produção agrícola. 
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Mapa 6 – Hipsometria da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Em termos de qualidade da água, é possível afirmar que a amplitude altimétrica de 

praticamente 500m resulta em potencial elevado de escavação do ribeirão, sendo que em 

todos os trechos apresenta água corrente, fator importantíssimo para a depuração da água. 

Este indicativo é uma das explicações para que o curso d’água não apresente maiores 

problemas quanto à qualidade das águas. 

 

3.7 Clima 

Pelos dados adquiridos das médias históricas mensais pelo INMET (2015), foi 

possível perceber que o mês de agosto não ocorreu precipitação como apresentado 

historicamente; já o mês de novembro alcançou valores bem acima do esperado. O mês de 

fevereiro poderia ter alcançado valores maiores de precipitação se não tivesse sofrido 

influência do mês de janeiro, que apresentou índices baixíssimos, e o mês de maio apresentou 

valores bastante superiores à média histórica mensal. No Gráfico 1 é possível visualizar o 

ocorrido. 
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Gráfico 1 – Média histórica e mensal (julho 2014 a junho 2015) de precipitação da estação mais 

próxima à bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: INMET, 2015. Organização – Autorais (2015). 

 

De acordo com os dados avaliados, o período em estudo refere-se a um ano atípico, 

com índices pluviométricos acima e abaixo das médias históricas mensais (INMET, 2015).  

Pelo fato de o período avaliado (agosto 2014 a maio de 2015) ter sido considerado 

atípico, os resultados encontrados diante da qualidade das águas do ribeirão Paraíso em cada 

campanha sofrem alterações significativas. Em anos com índices pluviométricos normais os 

resultados podem ser diferentes. 

Segundo Mariano (2010), a média pluviométrica do município de Jataí é de 1.651 mm 

por ano, sendo 1.361 mm na estação chuvosa e 290 mm na estação seca. Como característica 

predominante da região centro-oeste de Goiás, a variação na temperatura média anual é de 

22-23°C (INMET, 2015). A máxima encontrada por Lima e Mariano (2014) ocorreu no mês 

de setembro, alcançando 42,8 °C e a mínima de 1°C. Segundo as autoras, registraram-se 

como umidade máxima absoluta 100% no mês de janeiro e umidade mínima absoluta 13% 

em setembro, estes valores correspondem à pesquisa realizada na bacia hidrográfica do rio 

Claro, no período de setembro de 2011 a setembro de 2012.  
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O Cerrado brasileiro possui duas estações que prevalecem, sendo que de abril a 

setembro ocorrem fortes precipitações (estação de verão) e de outubro a março predomina o 

regime de estiagem (estação de inverno) (Lima, 2013). 

No gráfico 2, apresenta-se a soma das precipitações e temperaturas médias dos sete 

dias antecedentes às datas de cada campanha. 

 

Gráfico 2 – Precipitação e temperatura média dos sete dias antecedentes a cada campanha realizada 

no ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: INMET, 2015. Organização – Produção dos autores (2015). 

 

Como é possível verificar, no mês de agosto a precipitação foi de 0 mm para os sete 

dias antecedentes à campanha e a temperatura obteve média de 22 °C. No mês de novembro, 

a soma pluviométrica foi de 38,7 mm e a temperatura ficou em média de 26°C. Para o mês 

de fevereiro, os dados de precipitação alcançaram 27 mm; já temperatura, teve média de 25 

°C. No mês de maio, a temperatura obteve média de 21°C e o índice pluviométrico chegou 

a 57,8 mm. Estes dados são fundamentais para compreender o comportamento do corpo 

hídrico em questão. 

 

3.8 Uso e Ocupação 

Ao analisar o uso e ocupação da terra de uma bacia hidrográfica, têm-se em vista 

planejamentos ambientais considerados propícios às características da área em questão, onde 

se espera garantir a preservação ambiental diante das atividades antrópicas. Uma forma de 
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visualizar esta ocupação é pelos mapas de uso e ocupação da terra, que oferecem 

informações da área em questão e as transformações ocorridas pelo processo de apropriação, 

assim servindo como avaliador da conduta empregada. 

Na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso foram encontradas 4 classes para o uso e 

ocupação da terra (mapa 7). Sendo que a mais representativa é por culturas anuais com 

47,17%, seguido 28,37% de vegetação, 19,34% com solo exposto e 4,83% de pastagem. 

Parte do solo exposto representado no mapa, pode estar sendo referido a regiões de culturas 

aradas. 

A pastagem ocupa uma pequena parte da representação do mapa, mas foi verificado 

que muitos proprietários rurais utilizam as culturas como consórcio entre a lavoura e a 

pecuária, como também reservam áreas próximas à sede da fazenda para criação bovina. Foi 

presenciada, em mais de 50% dos pontos de amostragem, a presença de gado no momento 

das coletas. 

 

Mapa 7 – Uso e Ocupação da terra na bacia hidrográfico do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

A pouca presença de vegetação na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso é notória, 

sendo indicador de problemas de degradação ambiental. Ao decorrer do corpo hídrico, nota-
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se que a falta de mata ciliar é extrema, podendo facilitar o transporte de sedimentos a água, 

e a contaminação da mesma. 
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4 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

4.1 Coleta dos dados 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram definidas quatro campanhas de coleta, 

em períodos distintos, durante um ano. Esta definição deu-se de modo a abranger as quatro 

estações do ano, permitindo analisar as características climáticas e do uso e ocupação das 

terras durante estes períodos. 

 A primeira campanha foi realizada no mês de agosto de 2014, correspondendo à 

estação do inverno, e as coletas foram efetivadas nos dias 28 e 29. A segunda campanha 

ocorreu no mês de novembro de 2014, predominando as características da estação primavera, 

sendo as coletas realizadas nos dias 11 e 12. A terceira campanha consentiu na estação verão, 

em fevereiro de 2015, e as datas das coletas foram nos dias 10 e 11. A última campanha deu-

se no mês de maio de 2015, nas datas 18 e 19, objetivando alcançar as especificidades da 

estação de outono. 

As coletas das amostras de água foram realizadas no meio do ribeirão, seguindo a 

metodologia descrita por Esteves (1998), com a intenção de minimizar a influência que as 

bordas do corpo hídrico trariam para os resultados das análises.  

 

4.2 Definição dos pontos de coleta 

Para compreender a distribuição espacial e temporal das variáveis estabelecidas pelo 

índice de qualidade de água, foram definidos onze pontos de coleta, georreferenciados com 

GPS (Global Position System)1. A definição da localização dos pontos foi definida de modo 

a abranger todos os diferentes usos e ocupações da terra da bacia hidrográfica do ribeirão 

Paraíso. Para isso, foram definidos dois pontos, um em cada nascente, no início da bacia 

hidrográfica, e os demais pontos foram determinados com aproximadamente 5 km de 

distância entre eles, até a foz do corpo hídrico. 

 

4.3 Enquadramento do corpo de água 

O enquadramento do ribeirão Paraiso foi realizado a partir dos valores alcançados 

nas análises de cada parâmetro, comparados com os valores estipulados pela Resolução 

CONAMA n° 357/2005. Desta maneira, é possível classificar o corpo hídrico em classes 

pela análise separada de cada parâmetro em cada ponto de amostragem. No quadro 1, é 

possível averiguar o máximo permitido por cada classe, de acordo com os parâmetros 

avaliados nessa pesquisa. 

1 A localização dos pontos de coleta e suas altitudes estão representados no apêndice A. 
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Quadro 1 – Classificação geral dos parâmetros do IQA-CETESB pela Resolução CONAMA 

(357/2005). 

Parâmetros 
Valor Máximo 

Classe 1 

Valor Máximo 

Classe 2 

Valor Máximo 

Classe 3 

Valor Máximo 

Classe 4 

OD 
Não inferior a 6 

mg/L 

Não inferior a 5 

mg/L 

Não inferior a 4 

mg/L 

Não inferior a 2 

mg/L 

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

PH  6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 

Temperatura  Sem padrão Sem padrão Sem padrão Sem padrão 

Resíduos 

totais  

 

500 mg/L 

 

500 mg/L 

 

500 mg/L  

 

- 

Turbidez Até 40 UNT Até 100 UNT Até 100 UNT Até 100 UNT 

Nitrogênio 
3,7 mg/L 3,7 mg/L 13,3 mg/L >13,3 mg/L 

Fósforo total 
0,1 mg/L - 0,15 mg/L - 

 

Coliformes 

Termotol. 

200  

NMP (100 mL) 

-1 

1000  

NMP (100 

mL)-1 

4000  

NMP (100 

mL)-1 

 >4000  

NMP (100 mL)-

1 

Fonte: Resolução CONAMA n° 357/2005, adaptado por BATISTA (2014). 

 

4.4 Índice de Qualidade da Água (IQA)  

Os parâmetros analisados para avaliação do índice de qualidade da água são referentes 

às determinações do IQA, estabelecidos pela CETESB (2014), sendo fundamentais para a 

classificação final do corpo hídrico. O quadro 2 representa as variáveis e suas unidades de 

medida. 

 

Quadro 2 – Variáveis e suas unidades de medidas. 

Parâmetros Unidades de Medida 

 

 

Químicos 

Oxigênio Dissolvido mg/L 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio 

 

mg/L 

Potencial Hidrogeniônico pH 

Fósforo total mg/L 

Nitrogênio mg/L 

 

Físicos  

Temperatura ºC 

Turbidez UNT 
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Resíduos Totais mg/L 

Biológicos Coliformes 

Termotolerantes 
NMP (100 mL)-1 

Fonte: CESTEB, 2014. 

 

O Cálculo a ser feito é pelo produtório ponderado de qualidade da água, que 

corresponde a cada parâmetro avaliado. De acordo com o relatório da CETESB (2014), a 

equação principal para o cálculo do IQA corresponde a: 

 

Onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

∏: símbolo de produtório;  

Qi: qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo 

gráfico de qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise); 

Wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para 

a conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que (equação 

2): 

 

Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

 

No caso de não se dispor de um dos nove parâmetros selecionados para o cálculo 

matemático, a análise do IQA é invalidada (CETESB, 2004).  

Para obter o resultado da equação principal (equação 1), são necessários alguns 

passos de normatização, onde se deve observar:  

(1) 

(2) 
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1) cada parâmetro avaliado é transformado em uma escala variante de peso (0 – 

100);  

2) a avaliação da soma de todos os parâmetros forma o produtório ponderado;  

3) deve-se adicionar o número de parâmetros avaliados e suas respectivas notas 

obtidas pelas curvas² do gráfico de qualidade. 

 Assim, a equação resulta no real valor de IQA.A classificação do índice de 

qualidades das águas oferecida pelo IQA-CETESB está representada no quadro 3, em que 

se estabelece média de valores estipulados para cada faixa classificatória. 

 

Quadro 3 – Classificação da qualidade das águas. 

 
Fonte: CETESB, 2013. 

 

4.4.1 Coleta das amostras para análises físico-químicas e biológica da água 

A coleta de água para a determinação dos parâmetros turbidez, DBO, nitrogênio, 

fósforo total, coliformes termotolerantes e resíduos totais foi realizada em recipiente de 

polietileno, com volumes alternativos, alguns envolvidos em papel alumínio para impedir 

que a radiação solar alterasse as propriedades da água. Os demais parâmetros - OD, 

temperatura, pH - foram avaliados in loco.  

O acondicionamento das amostragens foi feito em caixa de isopor com gelo para 

manter a temperatura entre 2 e 8°C. Logo após a coleta e acondicionamento, foram levadas 

para Laboratório de Geociências Aplicadas da Universidade Federal de Goiás, Regional 

Jataí. 

 

4.4.1.1 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Os valores do OD foram obtidos por meio do equipamento Sonda multiparâmetro 

OAKTON PCD 600 Waterproof Portable Meter Kit (fotografia 1), que contém procedimento 

² Curvas do IQA representado no apêndice B. 
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e leitura automáticos in loco. Sua calibração é realizada em laboratório e em campo, antes 

da coleta. O procedimento segue o descrito pelo manual do aparelho. 

O processo consistiu em inserir a sonda na água com uma profundidade em que todos 

os sensores estejam imersos na água. O equipamento oferece resultados diretos em % e 

mg/L. Este método é realizado igualmente para todos os pontos definidos ao longo do curso 

hídrico em todas as campanhas (APHA, 1995). 

Fotografia 1 – Sonda multiparâmetro OAKTON PCD 60 Waterproof Portable Meter Kit. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Para a análise da DBO, a coleta é realizada por acondicionamento de 1 litro de água, 

em garrafa de polietileno, higienizada e revestida em papel alumínio. O transporte é feito em 

caixa de isopor com gelo, buscando-se manter a temperatura entre 2 a 8°C. É possível 

visualizar na fotografia 2 a proteção das garrafas utilizadas para coleta. 
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Fotografia 2 – Recipiente e coleta de amostragem para DBO. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Segundo os autores Lima, Filho e Chaves (2006), a metodologia para determinar o 

índice de DBO é descrita pela APHA (1995). 

Este método exige ter-se o valor do OD medido in loco, para obter o resultado do 

cálculo final. O procedimento de análise requer o acondicionamento de 300ml de água pura 

em recipiente próprio do equipamento; em seguida, agitam-se as amostras com bomba de 

água por dez minutos. Após a agitação, adiciona-se 1 ml de cada reagente (DBO1: cód 1875; 

DBO2: cód 1876; DBO3: cód 1877; DBO4: cód 1878) para a solução completa da análise. 

As amostras devem ficar acondicionas por cinco dias na incubadora de DBO a 20°C; logo 

se faz uma nova leitura de OD. O cálculo final é feito pela equação 3: 

 

- DBO= (A-B) x VF (VF: volume do frasco).                                                          (3) 

 

O agitador de água, os frascos, os reagentes e a estufa de DBO estão representados 

nas fotografias 3, 4 e 5. 
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Fotografia 3 – Estufa de DBO.                           Fotografia 4 – Agitador e frasco. 

Fonte: Produção dos autores (2014).                  Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O método para determinação do pH, realizado em campo, foi a partir do equipamento 

sonda multiparâmetro OAKTON PCD 600. A inserção do aparelho na água resulta no valor 

do pH daquele ponto de amostragem e o procedimento é igual para todo percurso (APHA, 

1995). 

A fotografia 6 exibe o momento da utilização da sonda para análise do pH. Os valores 

são aplicados em planilhas do Excel para confecção de gráficos analíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 – Kit de DBO. 

Fonte: Produção dos autores (2014). 
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Fotografia 6 – Leitura do pH pela sonda multiparâmetro OAKTON PCD 600 Waterproof Portable 

Meter Kit. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.4 Fósforo total 

As análises para determinação do total de fósforo foram realizadas no Laboratório de 

Geociências Aplicadas. As amostras de água foram coletadas em garrafas de polietileno 

higienizadas, com capacidade para 500ml, sendo acrescido gotas de H2SO4 (Ácido Sulfúrico, 

com a concentração de 1:1) para conservação da água a quantidade é variante, sendo 

necessário que a água coletada alcance pH abaixo de dois. O acondicionamento é feito em 

caixa de isopor com gelo. 

Na fotografia 7 é possível verificar o momento do acréscimo de H2SO4. 
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Fotografia 7 – Acréscimo do H2SO4 para conservação da amostragem. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

A metodologia de análise acompanha os procedimentos do equipamento 

fotoclorímetro AT100 PB, da marca Alf kit. Para análise, é necessário 0,5 ml da água de 

cada ponto de amostragem; nela, acrescenta-se o reagente específico do kit (Fósforo 

Vanadomolíbdica cód: 3259), agita-se, aguarda-se dez minutos para a reação do reagente e 

faz-se a leitura do resultado pelo aparelho. Na fotografia 8, são apresentados o aparelho e os 

materiais utilizados para análise. 
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Fotografia 8 – Kit de fósforo total e fotoclorímetro AT100 PB da marca Alf kit. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.5 Nitrogênio 

Para a análise de nitrogênio, a água foi coletada em garrafas de polietileno, com 

volume de 500 ml, e acrescidas de 15 a 40 gotas de H2SO4 (Ácido Sulfúrico + água, sendo 

mistura de 1:1); esse procedimento varia conforme a concentração do ácido. A amostragem 

deve ser conservada em caixa de isopor com gelo.  

Para determinação do nitrogênio, é empregada a metodologia do  persulfato-Brucina, 

por meio do bloco gestor. As amostras são acopladas em tubos de ensaios com 0,5 ml, nas 

quais são adicionados o 1° reagente (N1 cód: 848; medida rasa de aproximadamente 

0,0388g) e o 2° reagente (N2 cód: 950; 3 gostas), agitando sempre após a inclusão. As 

amostras devem ser acondicionadas ao bloco digestor, a 100° C, por uma hora. Após esfriar, 

adiciona-se o 3° reagente (N3 cód: 956; medida rasa aproximadamente 0,0388g), agitando 

até a diluição para realizar a leitura com o aparelho, obtendo assim o valor de nitrogênio. 

É possível visualizar na fotografia 9 o aparelho da Alf Kit e o material de apoio; o 

bloco digestor (fotografia 10) e os reagentes utilizados para análise (fotografia 11). 
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Fotografia 9 – Tubos de ensaio e aparelho da Alf Kit. 

 
       Fonte: Produção dos autores (2014).                       Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.6 Temperatura 

A Sonda multiparâmetro OAKTON PCD 600 Waterproof Portable Meter Kit 

também é utilizada para a determinação da temperatura de cada ponto de amostragem em 

todas as campanhas. Para isso, o método é o mesmo, com a inserção do equipamento na água 

corrente, aguardando até que a estabilização dos valores ofereça o resultado do parâmetro 

em análise. 

A fotografia 12 representa o momento da coleta dos valores de temperatura pela 

sonda multiparâmetro. 

 

Fotografia 10 – Bloco digestor. Fotografia 11 – Reagentes para Nitrogênio. 

Fonte: Produção dos autores (2014). 
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Fotografia 12 – Leitura da temperatura pela sonda multiparâmetro OAKTON PCD 600 Waterproof 

Portable Meter Kit. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.7 Turbidez 

O procedimento de análise para turbidez da água foi realizado no equipamento 

turbidimeter-HI83414, da marca Hanna. Sua calibração é realizada segundo o descrito pelo 

manual do aparelho, devendo ser feita no momento da análise das amostras. O método 

utilizado pelo aparelho é o nefelométrico (90°), comparado ao espelhamento de um feixe de 

luz ao passar pela amostra, com o espelhamento de igual intensidade ao passar por uma 

suspensão padrão de referência. As medições de turvação foram feitas numa gama de 0.00 a 

4000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turvação). 

O equipamento turbidimeter-HI83414 e o kit de calibração do mesmo estão 

representados na fotografia 13.  
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Fotografia 13 – Aparelho utilizado na avaliação de turbidez. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.8 Resíduos Totais 

O acondicionamento da amostra para análise dos resíduos totais é por garrafa de 

polietileno higienizada, contendo 600 ml de água, sendo acondicionada em caixa de isopor 

com gelo. 

Os resíduos totais presentes em cada amostragem são avaliados pela proposta descrita 

por Wetzel e Likens (1991), correspondendo à filtragem da água, utilizando-se uma bomba 

de sucção a vácuo, em filtros previamente secos em estufa e pesados em balança analítica, 

que depois são levados à estufa por 24hr, em temperatura de 60°C; após a secagem, os filtros 

são novamente pesados. É obtido, assim, por meio do cálculo específico, o valor em mg/L 

de resíduos totais em cada amostra. 

Os filtros e bomba de sucção estão representados na fotografia 14. 
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Fotografia 14 – Bomba de sucção a vácuo e filtro de fibra de vidro. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

4.4.1.9 Coliformes Termotolerantes 

A metodologia utilizada para análise de coliformes termotolerantes nesta pesquisa é 

descrita pela CETESB (2007), sendo a técnica da Membrana Filtrante. 

O acondicionamento da água no momento da coleta para análise é realizado por meio 

de um recipiente de polietileno, autoclavável e atóxico, contendo de 50 a 125 ml, revestido 

em papel alumínio e acondicionado à temperatura média entre 2°C a 8°C, em caixa de isopor. 

Para a análise, foram filtrados 50 ml da amostra de água com a utilização de bomba 

de sucção a vácuo. O filtro possui 47mm de diâmetro e 0,45µm de porosidade. Após este 

procedimento, os filtros são acondicionados na estufa de cultura por 24 horas a 36°C. A 

contagem das colônias de coliformes termotolerantes é realizada a olho nu, com luz forte e 

com apoio de contador de colônias. O cálculo é aplicado pela quantidade de colônias 

encontradas no filtro. 

Na fotografia 15, é possível conferir a forma de armazenamento das amostras, as 

placas e filtros para análise. Na fotografia16, tem-se o recipiente da filtragem da água pela 

bomba de sucção a vácuo e na fotografia 17 encontram-se a estufa de cultura com placas de 

coliformes termotolerantes. 
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       Fotografia 15 – Recipientes   de coleta, 

                        placas e filtros.                                              Fotografia 16 – Filtragem da água. 

 
           Fonte: Produção dos autores (2014).                     Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Para contagens de colônias típicas iguais ou inferiores a 10, o cálculo da densidade 

de coliformes termotolerantes ou E. coli, em 100 ml, é realizado por meio da equação 4. 

Coliformes termotolerantes/100mL =   

                                                                   

  Nº total de colônias diferenciadas_                                                                       (4)   

       x 100   Volume filtrado de amostra (mL) 

 

As adaptações da fórmula devem ser feitas conforme o número de pontos coletados 

e o volume das amostragens utilizadas na pesquisa CETESB (2007). 

 

Fotografia 17 – Estufa de cultura. 

Fonte: Produção dos autores (2014). 

 



72 
 

4.5 Procedimentos Cartográficos 

A localização dos pontos de amostragem foi constituída com GPS (Global Position 

System), para abranger a maior quantidade de informações do corpo hídrico da bacia 

hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

Os procedimentos cartográficos de georeferenciamento foram realizados pelo 

programa ArcGis 10.1, gerando os seguintes mapas: localização da área de estudo; 

localização dos pontos de amostragem; Geologia; Geomorfologia; declividade; uso e 

ocupação das terras; pedologia; e, mapas da espacialização dos resultados do cálculo do IQA. 

O mapa de uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso foi 

feito através da classificação não supervisionada no ArcGis 10.1®, na utilização da 

ferramenta “Multivariate/Isoclauster”, que executa a agregação dos pixels semelhantes, 

formando as classes de uso em um arquivo matricial, convertido em vetorial. Os polígonos 

que ficaram ambíguos receberam correção, executada através do “Fild Calculator”, para 

alteração dos atributos e reclassificação respectiva à sua classe correta, gerando o mapa 

temático final. 

As bases foram obtidas pelo CPRM – EMBRAPA e Sistema Estadual de Estáticas 

e Informações Geográficas (SIEG, 2015). O sistema de coordenadas utilizado para todos os 

mapas foi o UTM, com o Datum WGS 1984 zona 22S. 

 

4.6 Tratamento Estatístico 

4.6.1 Desvio Padrão 

Ao quantificar a dispersão de uma variável, a medida mais utilizada é o desvio 

padrão (DP). Para calcular o DP, utilizam-se os valores individuais correspondentes ao valor 

central dos conjuntos de dados. Para interpretação dos resultados, analisam-se os valores da 

soma dos quadrados; se forem valores pequenos, o DP será menor e, quando os valores são 

distantes, a soma será maior, tendo elevada dispersão das variáveis e do DP (SANTOS, 

2007). 

Isso significa que o cálculo é realizado pela medida da variabilidade dos valores à 

volta da média, sendo que, quando os valores do desvio padrão forem iguais a 0, indicam 

que não há variabilidade e que todos os valores são iguais à média, e quando os valores do 

DP forem > que 0, indicam que há variabilidade em função da média. A equação utilizada 

para o cálculo estatístico do DP para valores de X1, X2... Xn de uma amostragem é pela raiz 

quadrada da variância, sendo: 
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Pela regra geral estatística, quando for calculado o desvio padrão de amostragens, usa-

se a letra s, e, quando forem cálculos populacionais, utiliza-se a letra grega σ (sigma). 

 

4.6.2 Coeficiente de Variação 

O coeficiente de variação (CV) é utilizado para comparar a dispersão de duas séries 

de dados, com quantidades diferentes de amostragem. Seu cálculo indica precisão na 

distribuição dos dados, tendo fácil percepção por expressar-se em porcentagem (SANTOS, 

2007). 

Filho Cargnelutti e Storck (2007) afirmam que o CV consiste em estimar o erro 

experimental relacionado à média geral do ensaio. Assim, quanto menor a estimativa do CV 

maior será a precisão do experimento, e quanto maior a precisão, maior a qualidade 

experimental.  

Pimentel Gomes (1985) discorre que, quando há repetições experimentais, o valor 

mais preciso do CV é o que alcançou maior resultado em porcentagem.  Para a interpretação 

dos valores encontrados, foram estabelecidos padrões de interpretação, sendo: CV até 10 % 

- baixo (alta precisão); CV de 0 a 20 % - médio (média precisão); CV 20 a 30% - alto (baixa 

precisão); CV > 30% - muito alto (muito baixa precisão). Esta classificação é a mais utilizada 

pelos pesquisadores, porém, é bastante abrangente e deixa de considerar as particularidades 

da natureza do ensaio. 

O cálculo para a determinação do coeficiente de variação corresponde à equação: 

 

 
 

 

(5) 

(6) 
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 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A campanha de agosto foi realizada nos dias 28 e 29. Em novembro, os dias de 

coleta foram 11 e 12. No mês de fevereiro, a coleta ocorreu nos dias 10 e 11. A campanha 

de maio foi realizada nos dias 18 e 19. 

Nos subitens seguintes, estão expressos a caracterização dos pontos de coleta e os 

resultados dos nove parâmetros avaliados em cada campanha
³
, a comparação dos valores 

encontrados entre elas, como também a classificação dos valores pela Resolução CONAMA 

n° 357/2005.  

Nas tabelas, estão expostos os dados estatísticos, correspondentes aos onze pontos 

de amostragens, em que cada campanha obteve um valor próprio.  Os gráficos representam 

os resultados de cada ponto de coleta com o enquadramento da Resolução vigente. 

Para análise dos resultados, foram levados em consideração os dados 

pluviométricos e as características fisiográficas da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 

 

5.1 Caracterização dos pontos de coleta 

As características de cada local de coleta são fundamentais, pois, permitem observar 

as possíveis alterações na composição química, física e biológica da água, a partir do uso e 

ocupação da terra. O material que pode ser transportado para o ribeirão pode causar 

modificações em sua qualidade e possibilitar eutrofização do corpo hídrico.   

Ao decorrer do leito do ribeirão, é notória a mudança de cobertura vegetal em sua 

proximidade, podendo variar entre mata fechada, pastagem, solo descoberto e cultura (mapa 

7). Cada ponto de amostragem possui especificidades e características diferentes, sendo 

resultados da prioridade de uso e ocupação da terra da bacia em questão ser para cultura. 

A localização dos onze pontos de coleta é possível ser vista no mapa 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

³
 Os resultados encontrados, pelas análises de cada parâmetro das quatro campanhas, estão 

representados nos apêndices de C a F. 
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Mapa 8 – Localização dos pontos de amostragem. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Nas figuras seguintes, do número 1 ao 11, é possível visualizar parte das características 

de cada ponto de coleta, como a vegetação e composição estrutural do corpo hídrico. 

Ponto 1 – Refere-se à área com maior remanescente de Cerrado da área de pesquisa 

próxima à nascente do córrego do Cravo, afluente do ribeirão Paraíso, apresentando mata 

fechada ao seu redor e presença de matéria orgânica no leito do córrego, como galhos e 

folhas. O trecho do córrego em que foram realizadas as amostragens tinha uma largura média 

de 1,85m, profundidade média de 0,20 m e valor médio de vazão entre as quatro campanhas 

0,07m3/s (figura 1).  
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Figura 1 – Representação do ponto de coleta 1. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 2 – Apresenta características de leito desviado do curso normal, em que, à direita 

(montante), apresenta mata fechada, e, à esquerda (jusante), plantação de cana-de-açúcar. 

Seu trajeto encontra-se livre de vegetação, bastante descoberto. O acesso ao ponto é por 

estrada vicinal, utilizada para lavoura. O trecho do ribeirão em que se realizaram as 

amostragens teve como largura média 1,96m, a profundidade média é de aproximadamente 

0,59m e a média da vazão das 4 campanhas foi de 0,47 m3/s (figura 2). 
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Figura 2 – Representação do ponto de coleta 2. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 3 – As amostras foram coletadas na represa da fazenda Agropecuária Rio 

Paraíso, no represamento do ribeirão, em que se encontra grande quantidade de vegetação 

afogada.  À sua direita, apresenta pastagem e acesso livre do gado à represa; à esquerda, 

plantação agrícola soja (safra) e milho (safrinha). Neste ponto, não realizaram-se as medidas 

de largura, profundidade e vazão (figura 3). 
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Figura 3 – Representação do ponto de coleta 3. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 4 – O local de coleta das amostragens foi realizado à jusante de uma ponte 

abandonada. Ambos os lados do ribeirão apresentam mata fechada, com Cerrado em fase de 

recuperação, apresentando estrato rasteiro, composto por gramíneas, e arbustos no local da 

coleta. Neste trecho, a largura média foi de 2,58m, a profundidade média de 

aproximadamente 0,95m e a vazão média entre as campanhas foi de 0,88 m3/s (figura 4). 
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Figura 4 – Representação do ponto de coleta 4. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 5 – Este ponto de amostragem é localizado próximo à ponte da BR 060, sentido 

Jataí-GO a município de Rio Verde/GO. Neste ponto, notou-se um represamento com forte 

presença de vegetação afogada, sendo que a coleta foi realizada à jusante da ponte, onde há 

mata ciliar preservada de ambos os lados, em torno de 20m, e, após, seguido de plantação 

de cana em todas as campanhas; no leito do ribeirão encontra-se grande presença de matéria 

orgânica. O trecho referente a este ponto de amostragem possui uma largura média de 5,64m 

e uma profundidade média de 0,66m, a média entre as campanhas referentes aos dados de 

vazão foi de 1,46 m3/s (figura 5).   
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Figura 5 – Representação do ponto de coleta 5. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 6 – Este ponto de amostragem possui uma ponte à montante, que facilita o 

acesso, tendo de ambos os lados presença de Cerrado ralo, bem degradado, e pastagem. Este 

trecho apresenta ainda a formação de bancos de areia em sua borda, provocada, 

principalmente, pelo pisoteio do gado, conforme corrobora a presença de vários corredores 

que facilitam o acesso do gado até o ribeirão; notou-se, ainda, a presença de fezes de animais 

silvestres. Este ponto apresentou largura média de 5,92m e profundidade média de 

aproximadamente 0,94m, com vazão média das campanhas de 2,57 m3/s (figura 6). 
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Figura 6 – Representação do ponto de coleta 6. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014).  

 

Ponto 7 – O ponto de amostragem refere-se a uma área de mata ciliar, preservada na 

margem direita rumo à montante. O acesso ao local de coleta é realizado por um pequeno 

rancho e a mata ciliar é circundada pela forte presença de cana-de-açúcar de ambos os lados. 

Observou-se, ainda, grande quantidade de matéria orgânica dentro do ribeirão. Este trecho 

possui uma largura média de 9,10m e aproximadamente 0,50m de profundidade, o valor 

médio da vazão entre as campanhas foi de 3,26 m3/s (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Figura 7 – Representação do ponto de coleta 7. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 8 – Este se localiza aos fundos da sede de uma fazenda, e sua margem 

esquerda, rumo à montante, apresenta-se bem degradada, com forte presença de animais 

(bovinos e equinos) e ainda plantação de soja; à margem direita, mata totalmente fechada, 

cerradão e mata ciliar. À montante do ribeirão há uma pequena cachoeira, a cerca de 500m. 

Neste trecho, a largura média foi de 9,47m e profundidade média de aproximadamente 

1,49m, com vazão média de 3,76m3/s entre as campanhas (figura 8). 
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Figura 8 – Representação do ponto de coleta 8. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 9 – O acesso ao local de coleta deu-se aproximadamente a 3 km da BR 364. Este 

ponto apresenta mata ciliar próxima ao leito, com plantação de soja (safra) e milho (safrinha). 

Em seguida, de ambos os lados do leito, é possível verificar a presença de ocas de animais 

no ribeirão. Apresenta largura aproximada de 9,95m e profundidade média de 1,32 m, tendo 

valor de 3,96m3/s de vazão média entre as campanhas (figura 9). 
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Figura 9 – Representação do ponto de coleta 9. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 10 – Apresenta mata ciliar em ambos os lados, e, no lado esquerdo, rumo à 

montante, possui pastagem plantada, sendo, ainda, protegido por cerca para restringir o 

acesso do gado, porém, foram encontrados vestígios de animais silvestres. O mesmo 

apresenta uma largura de 9,26m e profundidade média de aproximadamente 1,49m, e a 

média da vazão para este ponto foi de 4,41m3/s entre as campanhas (figura 10). 
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Figura 10 – Representação do ponto de coleta 10. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ponto 11 – Neste ponto, as margens direita e esquerda possuem mata ciliar rala, 

seguida de pastagem plantada. Ao longo do ribeirão, há presença de matéria orgânica. Este 

ponto é o mais próximo da foz, no rio Claro. Com largura média de 8,03m e profundidade 

média de aproximadamente 1,52m, tem como valor médio da vazão, entre as campanhas, 

4,54m3/s (figura 11). 
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Figura 11 – Representação do ponto de coleta 11. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

5.2 Variáveis limnológicas e enquadramento de acordo com a Resolução CONAMA 

357/2005 

5.2.1 Parâmetros Químicos 

5.2.1.1 Oxigênio Dissolvido (OD) 

O oxigênio dissolvido torna-se essencial para a sobrevivência dos ecossistemas 

aquáticos, quando as variações de seus teores podem significar má qualidade das águas. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, os valores encontrados nas águas de rios não 

podem ser inferiores a 6 mg/L para a classe 1; 5 mg/L na classe 2; 4 mg/L na classe 3; 2 

mg/L para classe 4 (quadro 1).  

Estes resultados auxiliam não só na determinação do grau de poluição do corpo 

hídrico, como também no de autodepuração. Rios que recebem grande quantidade de esgoto 

ou insumos agrícolas e que apresentam pequenas quantidades de cobertura vegetal são 

propícios a terem problemas com a qualidade de suas águas. Em um rio em que a produção 

de OD é inferior ao consumo, seus valores tendem a diminuir e o inverso ocorre quando a 

produção é superior ao consumo. Sua variância pode ocorrer com a altitude, pressão, 

temperatura e interferência antrópica (VON SPERLING, 1996).  
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Os resultados de oxigênio dissolvido (OD) dos onze pontos de coleta, nas quatro 

campanhas realizadas no ribeirão Paraíso são apresentados na tabela 3, a partir de dados 

estatísticos, e no gráfico 3, com o enquadramento dos valores pela Resolução CONAMA 

(357/2005). As análises estatísticas entre as campanhas apontam que houve pouca variação 

nos valores de OD, com máximo de 8,17, em maio, e mínimo de 6,15, em agosto. Os 

resultados do desvio padrão (DP) foram < 01 nas quatro campanhas, demonstrando que não 

houve grande variância dos valores entre os pontos de amostragem em função da média. O 

coeficiente de variação (CV) apresentou valores baixos, não ultrapassando 10%, afirmando 

que há homogeneização da DO no ribeirão. 

 
Tabela 3 – Valores estatísticos de OD (mg/L) dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva 
Agosto 

2014 

Novembro 

2014 

Fevereiro 2015 Maio 

 2015 

Mínimo 6,15 6,61 6,51 6,83 

Máximo 7,93 7,67 7,44 8,17 

Média 7,41 7,05 7,14 7,54 

Desvio Padrão 0,54 0,36 0,27 0,37 

Coeficiente de Variação % 7,29 % 5,15 % 3,74 % 4,92 % 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Na primeira campanha (agosto), os resultados alcançados apresentaram valores 

próximos, com máximo de 7,93 mg/L ao longo de todo o ribeirão e mínima de 6,15 mg/L. 

Com isto, o enquadramento de todos os pontos de amostragem pertence à classe 1, 

determinada pelo CONAMA (357/2005). 

Os valores encontrados na segunda campanha, referente ao mês de novembro de 

2014, obteve máxima de 7,67 mg/L, no ponto 11, e mínima de 6,61 mg/L, no ponto 4, Pela 

Resolução CONAMA (357/2005), também são pertencentes à classe 1. 

Na terceira campanha (fevereiro), as análises realizadas apresentaram, 

respectivamente, máximo e mínimo de 7,44 e 6,51 mg/L, que correspondem à classe 1 da 

Resolução CONAMA (357/2005). 

Finalizando as quatro campanhas, o mês de maio apresentou valores máximo de 

8,17, no ponto 11, e mínimo de 6,83, no ponto 3. Os valores desta campanha enquadram-se 

na classe 1 da Resolução CONAMA (357/2005). 

Os maiores valores de OD ocorreram no ponto 8 (campanhas de agosto e fevereiro) 

e no ponto 11 (campanhas de novembro e maio), devido ao fluxo de turbilhonamento à 
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montante de ambos os pontos de coleta (fotografia 18), característica que propicia uma 

elevação dos teores de OD na água. 

 

Fotografia 18 – Fluxo de turbilhonamento à montante do ponto 8. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Ao considerar não apenas o entorno imediato do ponto de coleta, mas toda a bacia, 

nota-se, pela caracterização fisiográfica de declividade, que a diferença entre a maior e 

menor altitude é de aproximadamente 500 m, isso sugere que a velocidade da água é alta em 

grande parte do percurso, interferindo na depuração da água, podendo alterar os resultados 

deste parâmetro. 

Já os menores valores encontrados (nas campanhas de agosto, fevereiro e maio) 

foram referentes ao ponto 3. Na campanha de novembro, o menor valor foi no ponto 4 (6,51 

mg/L), que acarreta as características do ponto anterior, alcançando o segundo menor valor. 

As águas no ponto 3 apresentam-se represadas (ambiente lêntico), com rotação de cultura do 

lado esquerdo (montante) e pastagem do lado direito. Foi possível registrar áreas de 

recuperação da mata ciliar nas bordas do ribeirão (fotografia 19), contando com presença de 

vegetação em decomposição nas águas, o que propicia a diminuição dos teores de OD por 

efeito da maior atividade de micro-organismos aquáticos.  
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Fotografia 19 – Ponto de coleta 3, área de recuperação da mata ciliar. 

 
Fonte: Produção dos autores (2005). 

 

No gráfico 3, é possível comparar os resultados encontrados nas quatro campanhas, 

Nota-se que os valores de OD na água de todo o ribeirão não ultrapassaram o mínimo e nem 

o máximo permitido pela Resolução CONAMA n° 357/2005. Desta maneira, o corpo hídrico 

enquadra-se na classe 1 de águas doces, tendo suas características indicadoras de uma 

satisfatória qualidade da água.  
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Gráfico 3 – Análise temporal do OD nas quatro campanhas do ribeirão Paraíso/GO e comparação 

com a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Ternos et al. (2011), ao analisarem os parâmetros de qualidade da água em rios rurais 

e urbanos em Itá, município de Mondai (SC), na bacia do Alto Rio Uruguai, apresentaram 

que a maior variância de concentrações de OD foi encontrada em rios de áreas rurais, com 

máxima de 9,62 e mínima de 6,32 mg/L, afirmando que as maiores concentrações se dão em 

locais com energia física intensa e presença de mata preservada. Ao comparar os resultados 

com a presente pesquisa, comprova-se que locais com pouca vegetação são propícios a ter 

valores menores de OD, como é o caso do ponto 3. Já em locais com vegetação preservada, 

encontram-se valores mais elevados, como nos pontos 7, 8, 9 e 11. 

No trabalho desenvolvido por Pontes, Marques e Marques (2012), na microbacia do 

córrego Banguelo, em MG, os resultados para OD foram iguais ou superiores a 5 mg/L. O 

período seco apresentou seis pontos na média da Resolução CONAMA (357/2005); já no 

período chuvoso, apenas um dos nove pontos de coleta conseguiu atingir os padrões 

estabelecidos (fato contrário ou aproximadamente igual ao que ocorreu no ribeirão Paraíso), 

indicando a grande degradação do corpo hídrico e qualidade da água, inviável ao consumo. 

Nas quatro campanhas do trabalho atual, os valores encontrados nos onze pontos avaliados 

apresentaram-se acima da média permitida pela Resolução CONAMA (357/2005). 

Comparados aos resultados encontrados pelos autores citados, para as duas estações 

analisadas, o ribeirão Paraíso apresenta-se com qualidade da água superior. 
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5.2.1.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A determinação de DBO na água é considerada de extrema importância ao 

desenvolvimento aquático. Valores altos deste parâmetro indicam contaminação nas águas; 

grandes quantidades de matéria orgânica, por exemplo, podem induzir ao esgotamento total 

do OD, deixando os peixes e outros seres aquáticos prejudicados, como também levar a 

sabores e odores desagradáveis. 

Na tabela 4, estão representados os resultados estatísticos das quatro campanhas. O 

máximo encontrado foi 8,80 mg/L, na campanha de fevereiro, valor que pertence às classes 

3 e 4 da Resolução CONAMA 357/2005. O máximo permitido pela mesma Resolução é de 

até 3,0 mg/L para classe 1, para a 2ª classe 5,0, para 3ª classe 10 mg/L e acima de 10 mg/L, 

classe 4 (quadro 1).   

Os resultados do desvio padrão (DP) foram baixos nas campanhas de agosto, 

novembro e maio; já em fevereiro, o valor de 2,40 pode ser considerado alto, quando 

comparado aos resultados das outras campanhas, de acordo com a proposta de Santos (2007), 

afirmando uma elevada variância dos resultados encontrados nos pontos de coleta ao 

decorrer do curso hídrico. O coeficiente de variação (CV) apontou valores muito elevados 

nas quatro campanhas referentes ao alto DP e média, isto indica uma heterogeneidade entre 

os pontos de coleta de cada campanha. 

 

Tabela 4 – Valores estatísticos de DBO dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva 
Agosto 

 2014 

Novembro  

2014 

Fevereiro 

2015 

Maio 2015 

Mínimo 0,00 0,10 1,30 0,27 

Máximo 2,72 1,19 8,80 0,83 

Média 1,20 0,62 4,05 0,50 

Desvio Padrão 0,68 0,37 2,40 0,16 

Coeficiente de Variação % 56,67 % 59,92 % 59,07 % 31,03% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

A comparação dos resultados encontrados com os valores estabelecidos pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005 nas quatro campanhas realizadas está representada no 

gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Análise temporal do DBO nas quatro campanhas do ribeirão Paraíso/GO e comparação 

com a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Na primeira campanha (agosto), o maior valor encontrado foi de 2,72 mg/L no 

ponto 3, valor que coincide com os menores encontrados de OD para mesma campanha 

(gráfico 3).  

Para as amostragens de novembro (2ª campanha), a DBO obteve como mínima e 

máxima de 0,10 a 1,19 mg/L, respectivamente. Estes valores não ultrapassam o máximo 

permitido pela Resolução CONAMA (357/2005) para se enquadrar na classe 1. 

O mês de fevereiro (3ª campanha) apresentou os maiores valores encontrados 

entre as campanhas. Apenas os pontos 2, 4, 9 e 11 pertenceram à classe 1 da Resolução 

vigente; os demais atingiram valores acima de 3 mg/L, enquadrando-se nas classes 2, 3 e 4 

da Resolução CONAMA (357/2005).  

Na última campanha (mês de maio), todos os valores encontrados ao decorrer do 

corpo hídrico foram inferiores a 3 mg/L, permanecendo, assim, na classe 1 da Resolução 

CONAMA (357/2005), apresentado qualidade da água viável ao consumo humano após 

tratamento simplificado. 

Nas campanhas de agosto, novembro e maio, os resultados apresentaram teor de 

oxigênio dissolvido na água favorável ao desenvolvimento aquático, por não conter valores 

elevados da DBO. Mas, mesmo que os valores de agosto não tenham ultrapassado o máximo 
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permitido para classe 1 (CONAMA, 2005), os resultados mais elevados estão diretamente 

relacionados ao uso e ocupação das terras da bacia, visto que, em alguns pontos, as lavouras 

estavam sendo colhidas, fator que facilita o transporte de sedimentos e nutrientes ao ribeirão 

pelo processo erosivo, podendo alterar significativamente os resultados. 

Na campanha de fevereiro (3ª campanha), os valores de DBO em mais de 50% dos 

pontos indicam problemas na qualidade da água, provavelmente devido à elevada 

precipitação dos sete dias antecedentes às coletas, que atingiu 27 mm (gráfico 2). Tal 

fenômeno ocasiona maior quantidade de efluentes ao ribeirão por conta do escoamento 

superficial e drenagem pluvial, relacionada às lavouras agrícolas e atividades agropecuárias 

percebidas pela descrição fisiográfica do uso e ocupação das terras da bacia. Na fotografia 

20, é possível verificar a presença de área alagada próxima ao ribeirão. 

 

Fotografia 20 – Área alagada próxima ao local de coleta no ponto 8. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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Na pesquisa de Pontes, Marques e Marques (2012), os valores de DBO na bacia de 

Bom Jesus, em Belo Horizonte, ficaram em média entre 5 mg/L, tendo aumento significativo 

na estação chuvosa, dados que, comparados com a terceira campanha (mês de fevereiro) da 

presente pesquisa, assemelham-se bastante, mesmo que as chuvas ocorridas na bacia do 

ribeirão Paraíso, em fevereiro, tenham ocorrido abaixo da média, depois de um mês de 

janeiro extremamente seco. Em condições normais de distribuição de chuvas, os valores 

poderiam ter sido ainda mais elevados. 

Oliveira, Nogueira e Sartori (2014) realizaram pesquisa em quatro rios no 

município de Botucatu/SP e a média entre os pontos de coleta de cada rio analisado variaram 

entre 11 a 24 mg/L no período chuvoso, e de 8 a 15 mg/L no período seco. Os autores 

afirmam que estes resultados são provenientes de efeitos longitudinais dos processos de 

desmatamento, descargas de esgoto e contaminação do solo e da água pelas atividades 

antrópicas da região, sendo que em todas as análises os resultados ultrapassaram o máximo 

permitido pelo CONAMA (357/2005) para que se enquadrassem na classe 1 ou 2. De acordo 

com a presente pesquisa, os resultados encontrados no período chuvoso (mês de fevereiro) 

tiveram o máximo de 8,80 mg/L, correspondendo ao mínimo encontrado no período de seca 

na pesquisa de Oliveira, Nogueira e Sartori (2014). Isto demonstra a eutrofização avançada 

do corpo hídrico em Botucatu/SP. 

 

5.2.1.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Os valores permitidos pela Resolução CONAMA (357/2005) para o pH é de 6 a 9 

para todas as classes de água doce (quadro 1). Ultrapassados estes limites de máximo e 

mínimo, a água pode apresentar alterações em sua qualidade, sendo que abaixo de 6 

considera-se ácida e acima de 9 causa reações básicas, significando que, para se ter pH 

neutro, os valores não podem ser diferentes de 7. 

Nas coletas realizadas no ribeirão Paraíso, o pH apresentou resultados que 

confirmam, pelas médias gerais, aspectos positivos para qualidade da água. Segundo Maier 

(1987), os rios brasileiros têm como característica apresentarem teor de acidez na água 

devido às propriedades do solo e da vegetação, o que confirma o mínimo encontrado nas três 

primeiras campanhas realizadas. 

Em questão, os dados estáticos de pH das quatro campanhas estão representados na 

tabela 5.  
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O valor máximo encontrado de pH entre as quatro campanhas foi de 7,64 e o 

mínimo foi de 5,06. O maior valor não ultrapassa o máximo permitido pela Resolução 

vigente, já o menor valor sobressai ao permitido pela mesma Resolução.  

As variações dos resultados de pH estão inteiramente relacionadas com as 

características naturais e artificiais do corpo hídrico em questão, nas quais são variantes ao 

decorrer dos 11 pontos de coleta, os quais apresentam as seguintes atividades de uso e 

ocupação das terras: pastagem com pequena arborização nas bordas do ribeirão; vegetação 

rala com plantação agrícola rotativa; mata ciliar preservada e não preservada; Cerrado 

fechado; e, campo aberto com recuperação da vegetação. Cada tipo de uso e ocupação torna-

se aspectos relevantes para alteração dos resultados deste parâmetro, bem como a presença 

de matéria orgânica e vegetação dentro do ribeirão. 

As médias entre os pontos de amostragem são estatisticamente boas nas campanhas 

avaliadas. O DP apresentou valores baixos nas quatro campanhas, indicando que não há 

grande variabilidade de resultados em função da média entre os pontos de amostragem. Para 

o CV, os valores apresentaram-se abaixo de 10%, permanecendo entre 5,32% e 7,91%, o 

que indica alta precisão dos valores.  

 

Tabela 5 – Valores estatísticos do pH dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva 
Agosto 

2014 

Novembro 

2014 

Fevereiro 

2015 

Maio  

2015 

Mínimo 5,93 5,62 5,06 6,07 

Máximo 7,16 7,12 6,69 7,64 

Média 6,70 6,46 6,18 7,12 

Desvio Padrão 0,36 0,44 0,49 0,48 

Coeficiente de Variação % 5,32 % 6,81 % 7,91 % 6,76% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Na pesquisa de Silva et al. (2010), a média entre os pontos de coleta e campanhas 

realizadas na bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu (MG-SP) para pH permaneceu entre 4,86 e 

6,83, valores considerados baixos conforme o CONAMA (357/2005). A presente pesquisa 

apresentou, de modo geral, valores mais elevados que os do referido autor, fato ocorrente 

devido à composição litológica das regiões e ocupação antrópica de cada bacia. 

No gráfico 5, é possível perceber a variação do pH nas quatro campanhas, como 

também a oscilação dos valores de cada ponto de amostragem relacionados com o 

estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/2005. 
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Gráfico 5 – Análise temporal do pH nas quatro campanhas do ribeirão Paraíso/GO e comparação 

com a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os menores valores de pH foram nos pontos 1 e 2, sendo possível verificar que 

houve uma pequena diminuição em relação aos meses de agosto para novembro e fevereiro; 

já na última campanha (maio), o valor do pH foi superior aos demais meses, mas o mínimo 

encontrado nesta campanha também pertence ao ponto 1. Os dois primeiros pontos 

encontram-se nas nascentes da bacia hidrográfica, a vazão do curso da água é fraca e ocorre 

a presença de vegetação em decomposição, fator que pode interferir nos valores de pH. A 

Geologia local encontra-se composta por coberturas arenosas indiferenciadas, exercendo 

influência nos valores de pH devido à alta incidência de chuvas no mês de maio, tornando a 

água levemente ácida. 

Já os maiores valores de pH foram encontrados no ponto 9, nas campanhas de 

agosto e fevereiro, e no ponto 11, nas campanhas de novembro e maio. Estes locais contam 

com mata ciliar rala em ambas as margens do ribeirão, tendo como principal característica 

do uso e ocupação das terras atividades de agricultura (fotografia 21) e pecuária. Os produtos 

agrícolas e agropecuários possuem nutrientes que são lixiviados para os corpos hídricos, 

processo que propicia o aumento da fotossíntese e o desenvolvimento de micro-organismos, 

causando a elevação do pH pelo maior consumo de CO2 (FERNANDES et al., 2005). 
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Fotografia 21 – Plantação e mata ciliar rala próximas ao ponto de coleta n° 9. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Apenas os pontos 1 e 2 obtiveram resultados que sobressaíram ao mínimo de 6, 

permitido pela Resolução CONAMA (357/2005), entre as campanhas de agosto, novembro 

e fevereiro. Estes pontos localizam-se bem próximos de suas nascentes. Já para os maiores 

valores encontrados nas quatro campanhas, nenhum ponto de amostragem sobressaiu ao 

máximo de 9 permitido pela Resolução vigente. 

Com os resultados finais, percebe-se que o ribeirão Paraíso apresentou 

homogeneidade entre as campanhas e pontos de coleta para este parâmetro, contendo 

oscilações entre 5,6 a 7,64 de pH, dados que são estatisticamente baixos para causar 

desconformidade ao DP e CV. 

O autor Demin (2013) realizou uma pesquisa de qualidade da água na província de 

Catamarca, no noroeste da Argentina, região que conta com climas árido e semiárido na 

bacia hidrográfica Del Valle. O uso e ocupação das terras da bacia analisada pelo autor 

apresentam as mesmas características da realizada neste trabalho. Os valores encontrados 

por ele na análise do pH variaram entre 6,98 e 7,69, o que, pelo código alimentar Argentino, 
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também enquadra a bacia nas normas permitidas (código que é semelhante à Resolução 

CONAMA). Comparando os resultados obtidos nesta pesquisa, é possível perceber a 

compatibilidade dos mesmos. 

Blume et al. (2010) avaliaram, entre outros parâmetros, o pH das águas da bacia 

hidrográfica do rio Simos, localizada a nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Foram 

determinados 4 pontos de amostragem e as coletas foram realizadas, sequencialmente, de 

três em três meses (inverno, verão, outono e primavera). A máxima encontrada entre os 

períodos de coletas foi de 8,7, no ponto 1, mais próximo à nascente; os pontos 3 e 4 

(próximos à foz) apresentaram o menor valor, de 6,4. Os resultados encontrados pelos 

autores foram o inverso aos apresentados na presente pesquisa. Blume et al. (2010) afirmam 

que a liberação de efluentes industriais e esgotos domésticos no corpo hídrico são os fatores 

cruciais da pesquisa. 

 

5.2.1.4 Fósforo total 

Ao analisar o teor de fósforo total em ambientes lóticos de água doce, é de extrema 

importância a observação do uso e ocupação das terras próximas à bacia hidrográfica, pois 

todo material orgânico depositado no leito dos cursos hídricos gera processos físicos, 

químicos e biológicos, alterando as propriedades naturais da água. Resíduos doméstico, 

industriais e agrícolas são fontes de materiais que auxiliam no processo de aumento dos 

valores deste parâmetro; altos teores podem indicar o aumento de algas aquáticas, sendo 

indícios de eutrofização do corpo hídrico (CETESB, 2009). 

Especificadamente, em atividades agrícolas há grande presença da utilização de 

adubos fosfatados, com teores variados de nitrogênio, fósforo e potássio. Com processos 

erosivos, lixiviação do solo, precipitação e o vento, o transporte de resíduos ao corpo hídrico 

pode acarretar aumento deste parâmetro em determinados locais. Foi percebido, pelo mapa 

de uso e ocupação das terras (mapa 5), que a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso apresenta 

bastante solo exposto e áreas de culturas, indicativo que facilita a contaminação das águas. 

A Resolução CONAMA n° 357/2005 determina quatro classes de água doce para 

ambientes lóticos. O máximo permitido de fósforo total para classe 1 é de 0,1 mg/L e para 

classe 3 o valor máximo é de 0,15 mg/L, as classes 2 e 4 não são especificadas pela resolução 

vigente (quadro 1). 

Na tabela 6 estão os valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão (DP) e 

coeficiente de variação (CV) encontrados nas quatro campanhas realizadas. A segunda 
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campanha (mês de novembro) apresentou os maiores valores: a coleta ocorreu no período da 

safra de soja (fotografia 22), e, próximo a alguns pontos específicos de coleta, os agricultores 

trabalhavam na aplicação de insumos agrícolas nas lavouras. Este indicativo justifica os 

valores mais elevados deste parâmetro. 

 

Tabela 6 – Valores estatísticos do fósforo total dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva Agosto 2014 
Novembro 

2014 

Fevereiro 

2015 

Maio 2015 

Mínimo 0,00 0,03 0,00 0,02 

Máximo 0,07 0,85 0,13 0,73 

Média 0,02 0,40 0,03 0,32 

Desvio Padrão 0,03 0,26 0,05 0,21 

Coeficiente de Variação % 150,00 % 64,56 % 200,20 % 64,98% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Fotografia 22 – Plantação de soja próxima ao ponto de coleta 7. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Somente a primeira campanha resultou em valores de fósforo total dentro do 

permitido para classe 1 da Resolução CONAMA n°357/2005, sendo todos os resultados 

abaixo de 0,1mg/L. As campanhas de novembro, fevereiro e maio obtiveram resultados que 

se enquadram na classe 3, com valores superiores a 0,1mg/L. Agosto foi o mês que não 
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apresentou índices de chuva, por isso, o transporte de material que pode acarretar alterações 

na qualidade das águas não ocorreu com grande intensidade, diminuindo o processo de 

alteração da qualidade das águas. 

Os resultados para o DP mantiveram-se próximos, comparando as campanhas de 

agosto, com 0,02, e a de fevereiro, com 0,03. Em novembro e maio, os valores encontrados 

foram maiores, sendo 0,26 e 0,21, respectivamente. Em nenhuma das quatro campanas o 

valor do DP foi superior a um, com isso, Santos (2007) afirma que os resultados são 

considerados baixos.  

Os valores de CV nas quatro campanhas apresentam grandes oscilações entre os 

valores de mínimo e máximo entre os pontos de coleta, o que corrobora com a afirmação de 

que as características de cada estação e a oscilação de uso e ocupação das terras da bacia são 

influenciadores ativos na qualidade das águas do ribeirão. As campanhas de agosto e 

fevereiro apresentaram CV acima de 100%, que se deve ao valor do DP ser superior à média 

entre os pontos. Em novembro e maio, o DP é inferior à média, mas a oscilação obtida entre 

o máximo e mínimo nos pontos de amostragem foram elevados, resultando em valores acima 

de 30%, que são considerados muito altos para o CV (PIMENTEL GOMES, 1985). 

A avaliação de fósforo total nas quatro campanhas está representada no gráfico 6, 

justamente com o enquadramento deste parâmetro oferecido pela Resolução CONAMA n° 

357/2005 para as classes 1 e 3 de águas doces em ambientes lóticos. 

Na primeira campanha (agosto), o ponto 8 foi o que se destacou com valor máximo, 

obtendo 0,07 mg/L. Neste local, a vegetação próxima ao leito do ribeirão encontra-se por 

volta de 10m do lado esquerdo rumo à montante, e, após a vegetação, apresenta-se uma 

grande área de lavoura de soja, a qual, pelo processo de transporte de material erosivo ao 

corpo hídrico, confirma a elevação do valor de fósforo total neste local. Pelo CONAMA 

(357/2005), nenhum dos pontos de coleta na primeira campanha sobressaiu ao indicado para 

primeira classe da Resolução, considerando as águas propícias ao abastecimento público 

após o tratamento simplificado. 
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Gráfico 6 – Análise temporal do fósforo total nas quatro campanhas do ribeirão Paraíso/GO e 

comparação com a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os resultados da segunda campanha (novembro) foram os mais elevados entre as 

quatro. Apenas os dois primeiros pontos de coleta enquadram-se na classe 1 da Resolução 

vigente, nos quais foram obtidos os valores 0,06, e 0,03 mg/L. Em sequência, os demais 

pontos enquadram-se na classe 3, superando o máximo permitido de 0,15 mg/L. Os valores 

encontrados estão relacionados com o período de plantio adubação do solo das lavouras 

próximas ao corpo hídrico. Estas atividades, juntamente com o elevado índice pluviométrico 

do mês de novembro, acarretam maior quantidade de dejetos transportados ao ribeirão, 

proporcionando valores elevados na concentração de fósforo nas águas. 

Os pontos de coleta que apresentaram valores diferentes de 0, na terceira campanha 

(fevereiro), foram os pontos 1, com 0,12 mg/L, 2, com 0,13mg/L, e o ponto 4, com 0,03 

mg/L. Os dois primeiros pontos ultrapassam o máximo permitido para classe 1 estabelecida 

pelo CONAMA (357/2005), integrando-se à classe 3 de águas doces para ambientes lóticos. 

O ponto 4 pertence à classe 1, não sobressaindo ao máximo de 0,1 mg/L permitido pela 

Resolução vigente. Neste local, a margem direita rumo à jusante do ribeirão conta com a 

presença de plantação de soja. Sendo assim, mais de 70% dos pontos de coleta desta 

campanha enquadram-se na classe 1, apontando uma boa qualidade da água relacionada aos 

teores de fósforo total. 
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Mesmo que o índice pluviométrico de fevereiro tenha coincidido com o histórico 

mensal de chuvas, é necessário levar em consideração que este mês sofreu influência da 

pouca precipitação do mês de janeiro. Se não fosse o verão atípico, os resultados poderiam 

ter sido diferentes. Entretanto, o mês de fevereiro foi período de colheita, em que não ocorreu 

a utilização de produtos para adubação, correção do solo ou crescimentos das lavouras, 

obtendo-se, com isso, menor contaminação das águas pelo transporte de material ao corpo 

hídrico. 

A quarta campanha, realizada no mês de maio, também apresentou valores elevados 

de fósforo total, resultados que podem ser explicados por corresponder ao período de adição 

de insumos agrícolas nas lavouras e à presença do elevado índice pluviométrico. 

Apenas os pontos 1 e 2 (área de nascente) alcançaram resultados referentes à classe 

1 do CONAMA (357/2005). Os valores encontrados do ponto 3 ao 11 foram superiores a 

0,15mg/L, e, com isso, são considerados pertencentes à classe 3 da mesma Resolução. O teor 

mais elevado de fósforo total desta campanha foi referente ao ponto 8, cuja localização dá-

se próxima à sede principal da fazenda, onde foi encontrado lixo doméstico próximo ao leito 

do ribeirão, como também plantação de milho na margem esquerda (rumo à montante) do 

corpo hídrico (fotografia 23). Estes indicativos justificam o elevado teor de fósforo total, que 

pode ter sido transportado facilmente pela chuva. 

 

Fotografia 23 – Plantação de milho no ponto 8, próxima ao ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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As campanhas que apresentaram valores fora do permitido pela Resolução 

CONAMA (n° 357/2005) estão diretamente relacionadas com as atividades agrícolas da 

bacia.  Em novembro, foi o estágio inicial da safra, período em que se usa muito adubo e 

agrotóxicos. O final de fevereiro coincide com a colheita das lavouras, apresentado baixo 

teor de fósforo. Já o mês de maio é representado pelo terço final da safrinha de milho, quando 

também são utilizados agrotóxicos nas lavouras. Essas afirmações demonstram as alterações 

nos teores de fósforo de cada campanha. 

Desta maneira, com a análise dos dados, é possível destacar que existe relação direta 

entre a extensão de mata ciliar, índices pluviométricos e o uso e ocupação das terras com a 

qualidade das águas do ribeirão Paraíso. Esses valores máximos, muito acima do limite da 

classe 3, são encontrados integralmente em áreas com pouca mata ciliar, com elevada 

precipitação e em áreas agrícolas.  

Visto que a grande maioria das bacias hidrográficas próximas à região de análise 

está ocupada por atividades agrícolas, tais informações sobre a alteração da qualidade das 

águas ligadas ao período de safra servem como alerta aos agricultores e órgão gestores sobre 

o devido manejo e utilização das terras. 

Os autores Moretto et al. (2012) classificaram o rio Pardo, localizado na região 

central do Rio Grande do Sul, utilizando a metodologia proposta pelo IQA. As coletas foram 

realizadas em oito pontos de amostragens, com intervalos de três meses, durante dois anos. 

Na pesquisa, os autores concluíram que os valores correspondentes a fósforo total, 

considerando a Resolução CONAMA n° 357/2005, enquadravam o rio Pardo como sendo 

de classe 3 nas campanhas realizadas. Comparando aqueles resultados com o estudo 

realizado no ribeirão Paraíso, é possível perceber que as campanhas de novembro, fevereiro 

e maio apresentaram classificação semelhante à de Moretto et al. (2012), com valores acima 

de 0,1 mg/L, enquadrando-se na classe 3 da Resolução vigente; todavia, a campanha de 

agosto da presente pesquisa, alcançou valores pertencentes ao máximo permitido pela classe 

1, fato que não ocorreu nos resultados de Moretto et al. (2012). 

Frinhani e Carvalho (2010) analisaram parâmetros de qualidade da água no rio do 

Tigre, em Joaçaba/SC, no período chuvoso e seco, sendo as coletas realizadas em seis pontos 

específicos do corpo hídrico. Os valores encontrados na análise de fósforo total foram 

superiores a 0,1 mg/L em todos os pontos, exceto no ponto 1 (próximo à nascente), 

destacando o ponto 6, com resultados quase cinco vezes maiores nos dois períodos. Nesta 

área de pesquisa, os autores destacam que o rio em questão atravessa o perímetro urbano, 
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onde recebe dejetos doméstico, agrícolas e industriais. Ao comparar com os dados 

encontrados na pesquisa atual, podemos verificar semelhanças dos valores encontrados no 

ponto 1 (mais próximo à nascente), que não excedem o máximo permitido para classe 1 de 

águas doces em ambientes lóticos, exceto na campanha de fevereiro, no ribeirão Paraíso, que 

obteve valores pertencentes à classe 3 da Resolução vigente. 

 

5.2.1.5 Nitrogênio  

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008, pg. 288-289), “as principais fontes 

de nitrogênio são o nitrito, nitrato e amônio, compostos nitrogenados dissolvidos, como ureia 

e aminoácidos livres e peptídeos”. Os valores encontrados nas águas de rios e lagos podem 

ser altamente modificados com a presença de esgoto doméstico, efluentes industriais, como 

também na drenagem de solos agrícolas, que contêm grande quantidade de nutrientes 

ingeridos em todas as fases produtoras.  

Na Resolução CONAMA n° 357/2005, o máximo permitido de nitrogênio para 

classes 1 e 2 em ambientes lóticos de águas doces é 3,7 mg/L; para a classe 3, o valor máximo 

é de 13,3 mg/L; e, por último, são considerados de classe 4 os valores >13,3 mg/L (quadro 

1). 

A tabela 7 apresenta que, na primeira campanha, realizada no mês de agosto, não 

foram detectados valores pela análise deste parâmetro, não apresentando, com isso, desvio 

padrão (DP) e nem coeficiente de variação (CV). Em novembro (segunda campanha), a 

máxima encontrada foi de 0,39 mg/L e média geral 0,07 mg/L. Em fevereiro, o máximo 

encontrado foi de 0,57 mg/L, com média de 0,12 mg/L. Na última campanha, realizada no 

mês de maio, o máximo de nitrogênio encontrado na água foi de 1,79mg/L, com média entre 

os pontos de 1,01mg/L. Percebe-se, assim, que houve acréscimo progressivo de nitrogênio 

da segunda à quarta campanha.  

De modo geral, os valores encontrados para DP nas quatro campanhas avaliadas 

foram considerados baixos, indicando que a variabilidade dos dados em função da média é 

mínima entre os pontos, por ser inferior a um. Os resultados do CV das campanhas de 

novembro e fevereiro destacaram-se entre as quatro campanhas; isso deu-se devido ao fato 

de os valores do DP serem maiores que a média. Em maio, o encontrado para CV foi 59,68%, 

também considerado muito alto, conforme Pimentel Gomes (1987), apresentando que os 

valores entre o máximo e mínimo dos pontos de coleta estão distantes. 
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Tabela 7 – Valores estatísticos do nitrogênio dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva Agosto 2014 
Novembro 

2014 

Fevereiro 

2015 

Maio 2015 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,01 

Máximo 0,00 0,39 0,57 1,79 

Média 0,00 0,07 0,12 1,01 

Desvio Padrão 0,00 0,13 0,19 0,60 

Coeficiente de Variação % 0,00 % 183,98 % 161,11 % 59,68% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

A partir do gráfico 7, é possível avaliar os valores encontrados em cada ponto de 

coleta nas quatro campanhas. As normas exigidas pela Resolução CONAMA (357/2005) 

não estão expostas no gráfico em razão de os valores obtidos serem bastante inferiores ao 

máximo permitido para classe 1 da Resolução.  

 

Gráfico 7 – Análise temporal do nitrogênio das quatro campanhas do ribeirão Paraíso/GO e 

comparação com a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Na primeira campanha, não foram detectados valores para o nitrogênio no ribeirão, 

resultando em boa qualidade das águas, em função deste parâmetro de análise, 

assemelhando-se com os menores valores de fósforo. O que pode justificar tal ausência é o 

fato de que no mês de agosto não houve índice pluviométrico. O CONAMA (357/2005) 
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determina, para classe 1, o valor máximo de 3,7 mg/L, mas não indica valor mínimo para 

classificação, e, desta forma, esta campanha condiz estar na classe 1. 

A segunda campanha, realizada no mês de novembro, apresentou 0,13 mg/L no 

ponto 2, no ponto 6, 0,06 mg/L, no ponto 8, 0,39 mg/L, e no ponto 11, o valor de 0,23 mg/L, 

sendo os únicos locais com resultados diferentes de zero. O valor mais alto corresponde ao 

ponto 8, local que apresenta vegetação escassa do lado esquerdo rumo à montante do 

ribeirão, seguida de lavoura, características que confirmam o motivo da alta concentração de 

nitrogênio na água. Pela Resolução CONAMA (357/2005), todos os pontos de amostragem 

enquadram-se na classe 1. 

A terceira campanha (fevereiro) apresentou 0,57 mg/L de nitrogênio no ponto 11, o 

qual corresponde ao valor mais alto encontrado ao longo do corpo hídrico, mesmo assim não 

ultrapassando 1 mg/L. Neste local, a mata próxima ao ribeirão encontra-se com preservação 

mediana, seguida de pastagem plantada em ambos os lados para criação de gado (fotografia 

24), fatores estes que podem resultar na elevação da concentração de nitrogênio no corpo 

d’água, pela lixiviação dos produtos utilizados na criação do gado e preservação das 

pastagens.  

 

Fotografia 24 – Presença de gado próxima ao ponto 11. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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Nesta campanha, de acordo com a classificação pelo CONAMA (357/2005), os 

valores encontrados em todos os pontos indicam uma boa qualidade da água relacionada 

para este parâmetro, pertencendo à classe 1 de água doce para ambientes lóticos, que exige 

como máximo 3,7 mg/L. 

A última campanha (mês de maio) destacou-se por apresentar os valores mais altos 

de nitrogênio entre as quatro campanhas. Comparando os pontos de coleta, todos 

apresentaram resultados acima de zero, obtendo o maior valor entre eles nos pontos 3 e 10, 

com 1,73 e 1,79mg/L, respectivamente. O menor valor foi encontrado no ponto 4, com 

0,01mg/L. As características físicas do ponto 4 nesta campanha são de uma área em 

recuperação, sem a presença de animais e com Cerrado em formação. No ponto 10, a mata 

ciliar em ambas as margens do ribeirão é pequena, seguida de pastagem, com presença de 

gado (fotografia 25).  

 

Fotografia 25 – Mata ciliar rala, seguida de pastagem com gado. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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O nitrogênio também é encontrado na maioria dos produtos agropecuários da 

região, mas, diferentemente dos teores de fósforo, não se apresentou excedente nas águas do 

ribeirão Paraíso. O que pode ser referido pelo fato de a bacia não possuir efluentes de 

natureza industrial, os quais são grandes indicativos do aumento deste parâmetro. 

Zan et al. (2012) encontraram valores máximo de 0,24 mg/L e mínimo de 0,18 mg/L 

nos quatro pontos de coleta, para determinar a concentração do nitrogênio das águas do Rio 

Jamari, na cidade de Monte Negro/RO. Os valores foram progressivos da montante até à 

jusante do rio. Da mesma forma, na presente pesquisa, os resultados alcançados enquadram-

se nos valores recomendados pela Resolução vigente. 

Na avaliação de variáveis químico-físicas de 14 rios e 4 lagos em Minas Gerais, 

Medeiros et al. (2012) encontraram valores para nitrogênio com variação entre 48,1 mg/L e 

5,98 mg/L. Pela alta diferença de valores entre os rios, os autores afirmam que a interação 

humana dentro da bacia em estudo é o principal fator responsável. Ao relacionar estes 

valores com os encontrados na pesquisa atual, é perceptível o grau de eutrofização dos rios 

e lagos analisados por Medeiro et al. (2012). Os valores mais altos encontrados no ribeirão 

Paraíso não ultrapassaram nem mesmo o máximo permitido pela classe 1 da Resolução 

CONAMA n° 357/2005, o que confirma a boa qualidade da água diante deste parâmetro. 

 

5.2.2 Parâmetros Físicos 

5.2.2.1 Temperatura 

A temperatura da água em uma bacia hidrográfica é considerada um importante 

parâmetro na avaliação do índice de qualidades das águas. Sua alteração pode ser decorrente 

do clima, vegetação próxima, variações diurnas e noturnas de temperatura, efluentes urbanos 

ou industriais, entre outros. 

Os danos de elevada ou baixa temperaturas na água podem variar, causando não só 

a mortalidade de organismos aquáticos, como também a retardação de seu desenvolvimento 

(CONTE; LEOPOLDO, 2001). 

A tabela 8 corresponde aos valores estatísticos encontrado nas quatro campanhas. 

A média de temperatura em agosto foi de 20,7° C, mês que corresponde à estação de inverno. 

Em novembro (primavera), a média encontrada é de 23,6° C. Em fevereiro, sendo a estação 

verão, a média foi de 24,1° C. As características típicas da estação de outono foram 

registradas na última campanha, em maio, com média de 22,0°C. A variação de temperatura 

nas quatro campanhas correspondeu com as características climáticas de cada estação. 



109 
 

O desvio padrão (DP) dos meses de agosto, fevereiro e maio apresentaram-se 

baixos. Já em novembro, o valor encontrado é considerado elevado, sendo 1,72° C, o que 

indica variabilidade dos resultados em função da média entre os pontos de amostragem. A 

porcentagem alcançada pelo CV das quatro campanhas correspondeu em alta precisão entre 

os pontos, não ultrapassando 10%. 

 

Tabela 8 – Valores estatísticos de temperatura dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva 
Agosto 

2014 

Novembro 

2014 

Fevereiro 

2015 

Maio 2015 

Mínimo 19,30 20,20 22,40 21,20 

Máximo 22,60 26,00 25,30 23,00 

Média 20,70 23,63 24,17 22,02 

Desvio Padrão 0,80 1,72 0,98 0,60 

Coeficiente de Variação % 3,85 % 7,30 % 4,07 % 2,74% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os autores Muniz et al. (2012) buscaram analisar a qualidade da água de dois rios; 

um deles corta o perímetro urbano de Brasília e o outro localiza-se na zona rural. As coletas 

foram realizadas todos os meses, em seis pontos de amostragem, por um período de um ano. 

O resultado encontrado para variação de temperatura da água do rio urbano obteve máxima 

de 23,7°C e mínima de 17°C. Já no rio rural, o valor máximo encontrado foi de 23,1°C e o 

mínimo de 15,9°C. O autor justifica a temperatura mais elevada do rio urbano devido à 

descarga de efluente em seu leito, como também o processo de canalização das águas. Os 

resultados alcançados no rio rural, como temperaturas mínima e máxima, comparados com 

o ribeirão Paraíso, mostraram-se menores, sendo que a menor temperatura da água 

encontrada na presente pesquisa foi de 19,30°C, enquanto que no trabalho de Muniz et al. 

(2012) alcançou 15,9°C, fator que pode ser explicado ao se observar o uso e ocupação da 

terra e as características físicas de cada bacia. 

No trabalho realizado por Pereira et al. (2013), em Apuí, sudoeste do Amazonas, a 

análise da qualidade da água do Rio Juma foi realizada em uma extensão próxima ao lixão 

da cidade. A análise ocorreu nos períodos seco e chuvoso. A avaliação da temperatura 

mostrou-se adequada, com máxima de 27°C, no período seco, e mínima de 26,8°C; para a 

estação chuvosa, a máxima e mínima foram, respectivamente, 26,7°C e 26°C. Estes 

resultados, comparados ao trabalho atual, apresentam-se elevados, correspondendo às 

características climáticas da região. 
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No gráfico 8, estão os valores encontrados em cada ponto de coleta, nas quatro 

campanhas avaliadas neste trabalho. 

 

Gráfico 8 – Análise temporal da temperatura da água nas quatro campanhas do ribeirão 

Paraíso/GO. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os menores valores entre as quatros campanhas foram encontrados em agosto 

(inverno). O ponto que apresentou a maior temperatura nesta campanha foi o ponto 3, com 

22,6°C; o ponto 10, com 19,3° C, correspondeu ao de menor valor.  

As amostras do ponto 3 foram coletadas em uma área de represamento do ribeirão 

(represa). Neste local, encontra-se muita vegetação afogada no leito e a vegetação nas bordas 

passa por estágio de recuperação (fotografia 19). No ponto 10, a profundidade do ribeirão é 

uma das maiores durante o percurso e o local conta com espessa vegetação nas bordas, que 

recobre o ribeirão. 

Em novembro (segunda campanha), o valor mais alto encontrado foi no ponto 5, 

com 26° C. Neste local, a vegetação próxima ao ribeirão é consideravelmente boa, mas não 

se une sobre das bordas do curso hídrico. Outra característica que provoca influência no 

aumento da temperatura é a profundidade do local da amostragem, que se apresenta por volta 

de 0,80 cm. O menor valor da temperatura é localizado no ponto 9, com 20,2°C; nele, a 
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vegetação das bordas encontra-se presente e, no momento da coleta, o tempo estava bastante 

nublado e chuvoso. 

Na terceira campanha (fevereiro), os valores da temperatura da água variaram com 

mínima de 22,4°C, no ponto 2 e máxima de 25,3°C no ponto 5. O ponto 2 é estreito e não 

conta com a presença de mata ciliar nas bordas do ribeirão. A ponte da BR 060 localiza-se à 

montante do ponto 5, fator que influencia na temperatura das águas em questão.  

No mês de maio, o maior valor de temperatura condiz com a mesma localidade das 

últimas duas campanhas, demonstrando um padrão entre elas. O valor máximo encontrado 

foi no ponto 5, de 23,0° C; com valores mínimos, destacam-se os pontos 2, 9, 10 e 11, com 

temperaturas abaixo de 22°C. Na fotografia 26, é possível visualizar a ponte da BR 060 

citada acima, fator que pode ter influenciado na elevação da temperatura da água neste ponto 

de coleta, nas campanhas de novembro e fevereiro. 

 

Fotografia 26 – Ponto da BR 060 à montante do ponto 5 de coleta. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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Todos os corpos de água apresentam variação em sua temperatura. Os organismos 

aquáticos são afetados quando as variações são alarmantes, ou mesmo se ultrapassam os 

limites de tolerância térmica para seu desenvolvimento e reprodução. Locais com grande 

lançamento de efluentes tendem a causar maiores impactos na qualidade das águas. Neste 

sentido, a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso não apresenta alterações significativas ao 

desenvolvimento aquático diante deste parâmetro de análise. 

Pela Resolução CONAMA n° 357/2005, a temperatura da água não apresenta 

padrões específicos. Já os valores estabelecidos pela CETESB (2014) permitem a variância 

de 0 a 30°C. Dentro destes padrões, as águas não apresentam má qualidade diante destes 

parâmetros de análise. Assim sendo, todas as campanhas seguem as normas estabelecidas, 

permanecendo com valores entre 19°C e 26°C. 

 

5.2.2.2 Turbidez 

Os valores de turbidez da água estão diretamente relacionados com os processos de 

arraste e deposição de sólidos, lixiviação do solo com produtos agrícolas e agropecuários, 

efluentes domésticos e urbanos, e processos naturais, como o transporte de sólidos pelo 

vento. Na estação chuvosa, a tendência da intensidade do transporte de sedimentos por conta 

da enxurrada é maior rumo ao leito de rios, e, assim, há aumento no teor de turbidez da água 

(PAVANELLI, 2001). Os danos causados ao desenvolvimento aquático pelos altos teores 

de turbidez na água desde o impedimento da penetração de luz solar na água, provocando a 

diminuição no processo de fotossíntese dos organismos aquáticos, com impactos até no 

aspecto paisagístico ambiental. 

Pela Resolução CONAMA n° 357/2005, os valores de turbidez da água devem 

permanecer abaixo de 40 NTU para pertencerem à classe 1 de águas doces em ambientes 

lóticos; para se enquadrar nas classes 2, 3 e 4, o máximo permitido é de 100 NTU (quadro 

1). Enfatizando que o índice de qualidade das águas é considerado bom quando os valores 

se enquadram na classe 1 desta Resolução, da classe 2 a 4 o tratamento da água para consumo 

humano é mais intenso. 

Os resultados de turbidez entre as campanhas apresentaram grande diferença. Na 

tabela 9, estão os resultados de máxima, mínima, média, desvio padrão (DP) e coeficiente 

de variação (CV) de agosto, novembro, fevereiro e maio. 
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Tabela 9 – Valores estatísticos da turbidez dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva 
Agosto 

2014 

Novembro 

2014 

Fevereiro 

2015 

Maio  

2015 

Mínimo 2,08 10,69 2,75 4,05 

Máximo 10,40 35,45 22,50 21,50 

Média 7,73 20,74 13,17 11,80 

Desvio Padrão 2,58 7,34 5,82 5,08 

Coeficiente de Variação % 33,43 % 35,39 % 44,19 % 43,04% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O mês de coleta que mais se destacou foi novembro (2ª campanha), obtendo 

máxima de 35,45 NTU e mínima de 10,69 NTU, com média de 20,74 NTU. Este mês 

correspondeu à estação da primavera, obtendo como valor de precipitação 38,7 mm (gráfico 

2), correspondente aos dias antecedentes à campanha. Nos dias das coletas, existiam 

características de que havia ocorrido precipitação com retenção de água próximo ao ribeirão 

(fotografia 27), fator que provoca lixiviação de sólidos e revestimento da lâmina d’água, 

contribuindo para os resultados. 

 

Fotografia 27 – Retenção de água próxima ao ribeirão. 

Fonte: Produção dos autores (2014). 
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No mês de agosto (1ª campanha), a precipitação foi nula, acarretando os menores 

índices de turbidez entre as quatro campanhas; o valor máximo de 10,40 NTU é menor que 

o mínimo encontrado em novembro, que foi 10,69 NTU. Em fevereiro (3ª campanha) e maio 

(4ª campanha), os resultados foram intermediários, com valores máximos de turbidez abaixo 

de 23 NTU. Esses valores estão diretamente relacionados ao uso e ocupação das terras da 

bacia hidrográfica e presença de precipitação; a atividade agrícola de intensidade na bacia 

aumenta o risco de erosão, devido à proteção do solo ser menor, interferindo na quantidade 

de sedimentos nas águas. 

Os resultados do DP para as quatro campanhas foram elevados, segundo Santos 

(2007), correspondendo à grande variância de valores entre os pontos de coleta. A 2ª 

campanha alcançou 7,34, sendo o maior valor entre elas. Para o CV, valores superiores a 

30% são considerados muito altos (PIMENTEL GOMES, 1985), resultado da 

heterogeneidade dos pontos. Pelo encontrado nas quatro campanhas, o CV apresentou 

resultados muito altos, tendo como mínima 30,43%, no mês de agosto, e máxima de 44,19%, 

em novembro. Esta variação relaciona-se com as características de cada estação do ano, 

como também pelo uso e ocupação das terras em cada período e ponto de amostragem. 

Na primeira campanha, o ponto 5 destacou-se com 10,40 NTU, sendo o maior valor 

encontrado, seguido pelos pontos 3 e 4, que apresentaram, respectivamente, valores de 9,57 

NTU e 9,53 NTU. Nesta campanha, o ponto 5 apresenta grande quantidade de matéria 

orgânica dentro do ribeirão. O menor valor de turbidez em agosto foi referente ao ponto 1, 

que é o mais próximo da nascente, com 2,08 NTU. Neste local, a vegetação é típica de 

Cerrado preservado. Pela Resolução CONAMA n°357/2005, esta campanha enquadra-se na 

classe 1, com valores bem abaixo do máximo exigido, que é de 40 NTU. 

Em novembro, os pontos 6 (35,45 NTU), 10 (26,45 NTU) e 11 (27,15) obtiveram 

os valores mais elevados da campanha. Nestes locais, a mata ciliar é visualmente pequena, 

seguida de pastagem, todos com presença de gado. Próximo ao local de coleta do ponto 6 

(valor mais alto alcançado) encontra-se uma área em aberto, sem vegetação, em que o gado 

tem acesso ao ribeirão (fotografia 28), sendo uma característica que pode ter causado o 

aumento da turbidez na água neste ponto, lembrando ainda que, no momento da coleta, o 

tempo encontrava-se fechado e com fraca precipitação. Desta maneira, esta foi a campanha 

que apresentou maiores valores de turbidez na água, mas os valores permanecem na classe 

1 da Resolução vigente. 
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Os elevados resultados de turbidez estão relacionados aos elevados índices 

pluviométricos deste mês, considerando que deveriam ser menores segundo a precipitação 

média histórica (gráfico 1). Em anos com índices pluviométricos normais, os valores 

poderiam ser bem menores.  

 

Fotografia 28 – Acesso do gado ao leito do ribeirão no ponto 6. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Em fevereiro (3ª campanha), os pontos 6, 10 e 11, novamente, foram os que 

obtiveram maiores resultados de turbidez, com 17,50 NTU, 18,50 NTU e 22,50 NTU, 

respectivamente. Nenhum dos valores sobressaiu ao máximo de 40 NTU, permitido pelo 

CONAMA (357/2005). Já o menor valor encontrado foi no ponto 1, com 2,75 NTU. É 

necessário destacar que, pelo verão atípico de 2015, que obteve precipitação abaixo do 

esperado para o período decorrente da interferência do mês de janeiro para campanha, os 

valores de turbidez poderiam ter sido bem mais elevados.  

Na última campanha, realizada no mês de maio, os resultados assemelham-se aos 

da campanha de fevereiro, sendo que os pontos que se destacaram com os maiores valores 
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foram o ponto 6, com 13, 50 NTU, o ponto 10, com 17,0 NTU, e o ponto 11, com 21, 50 

NTU; o menor valor foi aferido no ponto 1, com 4,05 NTU. Os valores de turbidez estão 

relacionados ao elevado índice pluviométrico do mês de maio e dos setes dias antecedentes 

à coleta (gráfico 1 e 2).  

Tais informações sobre cada ponto de amostragem e as respectivas campanhas, são 

apresentadas no gráfico 9.  

 

Gráfico 9 – Análise temporal da turbidez da água nas quatro campanhas do Ribeirão Paraíso/GO. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os meses de novembro e maio alcançaram índices pluviométricos superiores às 

médias históricas (gráfico 1), e ambas as coletas ocorreram antes da primeira quinzena dos 

meses. Nos setes dias antecedentes à campanha de novembro (2ª campanha), a precipitação 

alcançou 38,7 mm (gráfico 2), valor menor que o encontrado para a mesma quantidade de 

dias no mês de maio (57,8 mm). O que justifica os valores de turbidez mais elevados em 

novembro é que, nos dias da campanha, houve presença de leve precipitação, fator que 

resulta em revestimento da lâmina d’água e lixiviação de sólidos ao ribeirão, alterando os 

teores de turbidez. 

Sendo a turbidez da água um importante indicador de qualidade das águas, vários 

autores avaliam este parâmetro em pesquisas desta categoria. Ariovaldo, Marcos e Sérgio 

(2010) analisaram parâmetros de qualidade da água em São Paulo, no município de 

Piracicaba. O rio em questão foi o rio Piracicaba, em que os resultados de turbidez para 
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estação seca alcançaram máxima de 19 NTU e para estação chuvosa 26 NTU, valores que, 

comparados com o trabalho atual, apresentam-se mais elevados na estação seca (agosto), 

com máxima de 10,40 NTU, e valor baixo comparado à estação chuvosa, com valor máximo 

de 35,45 NTU. Os autores Pereira et al. (2013) encontraram valores de turbidez, na estação 

seca, máximo de 9 NTU, e, na estação chuvosa, 13 NTU. A região em análise é localizada 

no município de Apuí, sudoeste do Amazonas, nas águas do rio Juma. Julgando as 

características da região de análise, estes valores, comparados com os resultados da bacia 

ora estudada, são semelhantes na estação de seca, e, na estação chuvosa, são bastante 

inferiores. 

No trabalho realizado por Pinto, Mello e Ávila (2013), as médias dos resultados 

para turbidez da água foram baixas, com 2,7 NTU e 2,1 NTU para a área de mata atlântica e 

para a área de pastagem, respectivamente, não indicando alterações na qualidade da água 

relacionada a este parâmetro. A bacia hidrográfica analisada pertence à região da Serra da 

Mantiqueira, próxima ao município de Bocaiana/MG. Comparando os resultados da presente 

pesquisa com os daquela, os valores apresentaram-se bastantes abaixo do encontrado na 

bacia do ribeirão Paraíso. 

 

5.2.2.3 Resíduos Totais 

A concentração de resíduos totais está diretamente relacionada com o uso e 

ocupação das terras da bacia hidrográfica. Na pesquisa atual, foi possível verificar a presença 

de solo exposto e grandes lavouras de soja, de cana-de-açúcar e de milho. Já em 

determinados, locais o uso e ocupação das terras eram constituídos por pastagem, com 

criação de gado leiteiro e de corte.  

 Nas margens do ribeirão, a vegetação é variada para cada ponto, possuindo áreas 

de mata preservada próximas ao ribeirão, áreas com vegetação mediana e áreas sem nenhuma 

cobertura vegetal. Outro fator que interfere diretamente nos resultados deste parâmetro é a 

concentração de chuvas em cada período avaliado.  

Os resultados estatísticos para resíduos totais estão representeados na tabela 10. A 

segunda campanha (novembro) foi a que apresentou maior concentração, com máxima de 

32 mg/L e média de 16,65 mg/L. Esta campanha contou com vários dias de chuva (gráfico 

1 e 2), resultando em teores elevados, com 38,7 mm. As demais campanhas obtiveram 

valores máximos abaixo de 26 mg/L. 
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Tabela 10 – Valores estatísticos de resíduos totais dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva Agosto Novembro Fevereiro Maio 

Mínimo 0,50 7,33 0,50 3,50 

Máximo 25,25 32,00 17,67 19,00 

Média 8,27 16,65 7,61 9,59 

Desvio Padrão 7,82 7,23 4,97 4,40 

Coeficiente de Variação % 94,51% 42,93% 65,29% 45,83% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Como citado anteriormente na discussão dos dados encontrados para turbidez, nos 

dias de coleta, em novembro, houve presença de leve precipitação, fator que justifica os 

maiores índices para estes dois parâmetros avaliados, ainda que o índice pluviométrico do 

mês de maio tenha sido o mais elevado entre as quatro campanhas. 

Os resultados do DP das quatro campanhas foram bastante elevados (SANTOS, 

2007), afirmando a variância dos valores em função da média entre os pontos de 

amostragem. Os valores mais altos corresponderam às duas primeiras campanhas, as quais 

alcançaram os maiores teores de turbidez entre as quatro: na 1ª campanha, em agosto, o valor 

do DP foi de 7,82; em novembro, 7,23; em fevereiro e maio, os valores encontrados foram 

menores, com 4,97 e 4,40 sequenciais. 

 O CV apresentou-se com baixa precisão entre os pontos de coleta, obtendo valores 

muito elevados (PIMENTEL GOMES, 1985). A 1ª campanha sobressaiu entre as demais, 

pelo valor de 94,51%, que se justifica pela proximidade dos valores encontrados no DP e na 

média. 

Os valores pontuais de cada campanha estão representados no gráfico 10. Os 

valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 é de, no máximo, 500 mg/L para 

as 4 classes de água doce em ambientes lóticos. 

Na campanha de agosto, os pontos que mais se destacaram com os maiores valores 

de resíduos totais foram o ponto 4, com 20,50 mg/L, e o ponto 7, com 25,25 mg/L. Próximo 

ao local de coleta 4, a vegetação encontra-se em recuperação, com ambiente íngreme, de 

solo exposto (fotografia 29); no ponto 7, a mata ciliar é pequena, seguida de área agrícola, 

com recente plantação de soja. Ambos os fatores facilitam o transporte de sólidos ao ribeirão. 

Os valores encontrados no ponto 1 (1 mg/L) e no ponto 2 (0,7 mg/L), localizados mais 

próximos da nascente do ribeirão, correspondem aos menores valores desta campanha. 
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Gráfico 10 – Análise temporal dos resíduos totais da água nas quatro campanhas do ribeirão 

Paraíso/GO. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

 
Fotografia 29 – Solo exposto próximo ao ribeirão no ponto 4. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 
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Como descrito acima, a campanha de novembro foi a que obteve valores mais 

elevados para resíduos totais entre as campanhas. Estes valores são pertencentes aos pontos 

6 e 10, com 32 mg/L e 22,8 mg/L, respectivamente.  A presença de chuva leve no momento 

da coleta e o elevado índice pluviométrico do mês (relacionado à média histórica), assim 

como os corredores de acesso do gado ao ribeirão (fotografia 28), no ponto 6, e a presença 

de pastagem com gado, no ponto 10 (fotografia 25), faz com que a quantidade de resíduos 

em suspensão seja totalmente alterada, determinando os maiores teores no resultado. 

Na terceira campanha, em fevereiro, o máximo encontrado entre os pontos de 

amostragem foi de 17,67 mg/L no ponto 11 e de 11,83 mg/L no ponto 6, para resíduos totais 

na água, valores que, segundo a resolução vigente, são considerados baixos. O menor valor 

encontrado no corpo hídrico foi de 1 mg/L no primeiro ponto e 0,5 mg/L no segundo. Esta 

campanha destaca-se por ter a maior homogeneidade dos resultados das amostragens pela 

média encontrada.  

Mesmo que a terceira campanha tenha sido realizada no auge do período chuvoso, 

os maiores índices pluviométricos foram registrados em novembro, demonstrando o verão 

atípico ocorrido. Se no mês de janeiro tivesse chovido conforme o apresentado pela média 

histórica (gráfico 1), provavelmente os resultados encontrados teriam sido mais elevados. 

Os pontos com maiores valores são correspondentes a áreas com presença de gado próxima 

ao ribeirão (fotografia 24 e 28). 

Os resultados da última campanha, correspondentes ao mês de maio, apresentaram 

valores baixos, com máxima de 19 mg/L no ponto 11 e 14 mg/L no ponto 6. A principal 

característica do ponto 11, que resultou no maior resultado desta campanha, refere-se à 

presença de gado muito próxima ao ribeirão, com acesso livre ao leito. Na fotografia 30, é 

possível visualizar uma área alagada, com pegadas de animais nas margens do ribeirão, 

notando que, nesta campanha, os índices pluviométricos alcançaram 57,8 mm (gráfico 2), 

valor que é suscetível a gerar maiores lixiviações de resíduos à água. 
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Fotografia 30 – Área alagada próxima ao ponto 11. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

As quatro campanhas alcançaram valores baixos comparados com o máximo 

permitido pelo CONAMA (357/2005), não ultrapassando o valor máximo permitido de 500 

mg/L para as classes de 1 a 4 de ambientes lóticos de água doce. 

Comparando os resultados desta pesquisa com os de Oliveira, Nogueira e Sartori 

(2014), é possível perceber que houve semelhança entre elas. A pesquisa dos referentes 

autores dá-se em três rios do município de Botucatu/SP, obtendo como média entre as 

análises, para o período seco, de 0,2 mg/L, e, para o chuvoso, de 0,13 mg/L. Estes resultados, 

comparados com os permitidos pelo CONAMA (357/2005), também se enquadram no 

máximo permitido de 500 mg/L, e são extremamente baixos. 

Na pesquisa realizada por Morais, Viena e Coelho (2013) em três rios de São 

Roque/SP, os valores mais elevados foram encontrados na estação chuvosa, com 420 mg/L 

no rio Carambeí e 430 mg/L no rio Guaçu; o terceiro rio (Aracaí) obteve 330 mg/L. Os 

autores ressaltam que o rio Aracaí apresentou melhor qualidade de água não somente para 

resíduos totais, mas para todos os parâmetros do IQA, sendo considerado “bom” em sua 
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qualidade da água. Mesmo encontrando valores elevados, os resultados enquadram-se ao 

máximo permitido pelo CONAMA (357/2005), apresentando-se bastante elevados se 

comparados aos da presente pesquisa, que alcançou 32 mg/L como valor máximo entre as 

campanhas. 

 

5.2.3 Parâmetro Biológico 

5.2.3.1 Coliformes Termotolerantes 

A presença de coliformes termotolerantes na água provoca alterações no índice de 

qualidade e potabilidade dos rios e lagos em geral, e o corpo hídrico pode chegar a 

eutrofização se os teores forem muito elevados. 

Nas quatro campanhas realizadas, foram encontrados valores de coliformes 

termotolerantes; em alguns pontos específicos, teores muito altos, implicando diretamente 

no índice de qualidade das águas. Na tabela 11, estão registrados os resultados estatísticos 

de cada campanha. 

 

Tabela 11 - Valores estatísticos dos coliformes termotolerantes dos períodos das amostragens. 

Estatística Descritiva 
Agosto 

2014 

Novembro 

2014 
Fevereiro 2015 

Maio  

2015 

Mínimo 

Máximo 

Média 

Desvio Padrão 

Coeficiente de Variação % 

0,00 

6.073,00 

1.344,00 

1.694,00 

79,37 % 

18,00 

510,00 

165,45 

169,70 

102,57 % 

121,00 

286,00 

216,55 

43,46 

20,07 % 

110,00 

198,00 

161,45 

33,07 

20,48% 

Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O mês que mais se destacou foi agosto, obtendo máxima de 6.730,00 NMP (100 

mL) -1. A média entre os pontos de coleta chegou a 1.344,00 NMP (100 mL) -1, constando 

exorbitante heterogeneidade do corpo hídrico. O desvio padrão (DP) apresentou valor de 

1.694,00, valor extremamente alto, referente à grande diferença dos valores de máximo e 

mínimo entre os pontos. O resultado do CV foi 79,37%, valor também considerado muito 

alto, afirmando a discrepância de resultados entre os pontos de coleta e as médias.  
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Na campanha de novembro, os valores foram mais baixos, com máxima de 510,00 

NMP (100 mL) -1, e média de 165,45 entre os pontos. O DP diminui para 169,00 NMP (100 

mL) -1 e o CV aumentou para 102,57%; ambos os dados são considerados muito alto.  

Em fevereiro, o valor máximo foi de 286,00 NMP (100 mL) -1 e o mínimo foi de 

121,00 NMP (100 mL) -1. O DP foi menor que nas outras duas campanhas antecedentes, 

com 43,46 NMP (100 mL) -1, dados que ainda são consideram altos, decorrentes da grande 

variância entre os pontos de coleta em função da média (SANTOS, 2007). O valor do CV 

apresentou porcentagem de 20,07, considerado apenas alto por Pimentel Gomes (1985), por 

não ultrapassar 30 %. 

Na última campanha, que foi realizada no mês de maio, os resultados foram os 

menores encontrados. O máximo foi de 198 NTM (100 mL) -1 e o mínimo alcançado entre 

os pontos foi de 110,0 (100 mL) -1; a média resultou no valor de 161,45. O DP continuou 

sendo muito alto, com 33,07, indicando variância entre os resultados, seguido do valor do 

CV, com 20,48%, considerado alto. 

No trabalho realizado por Sousa et al. (2014), o valor máximo encontrado para 

coliformes termotolerantes foi 1.600.00 NMP (100 mL) -1, no mês de março, quando 

realizavam amostragens, todos os meses, por um ano, nas sub- bacias do rio do Peixe, Piancó 

e Alto Piranhas Açu. Os autores afirmam que as alterações dos resultados podem ocorrer 

com o revolvimento do sedimento do rio, com alterações do terreno e com a vazão. 

Comparando com os resultados das campanhas realizadas no ribeirão Paraíso, estes valores 

são menores que o alcançado em agosto e maiores que novembro, fevereiro e maio. 

Os autores Siqueira, Aprile e Migueis (2012), ao analisarem a qualidade da água 

em vinte locais do rio Paraopeba, no estado do Pará, encontraram, para a concentração de 

coliformes termotolerante dos três anos de análise, mínimo de 200 NMP (100 mL)
 -1 

e 

máximo de 1.300.00 NMP (100 mL)
 -1

. Valores que, ao compará-los com o da presente 

pesquisa, foram baixos para a campanha de agosto e altos em relação a novembro, fevereiro 

e maio. 

No gráfico 11, é possível visualizar o comportamento das quatro campanhas em 

cada ponto de coleta diante da análise de coliformes termotolerantes, bem como o 

enquadramento de cada ponto e cada campanha diante das 4 classes de água doce para 

ambientes lóticos determinadas pela Resolução CONAMA n° 357/2005. 
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Gráfico 11 – Análise temporal de coliformes termotolerantes da água nas quatro campanhas do 

ribeirão Paraíso/GO. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Pela Resolução CONAMA (357/2005), águas que ultrapassam os valores de 200 

NMP (100 mL) -1 não são enquadradas na classe 1 de águas doces para ambientes lóticos 

(quadro 1). Sendo assim, na campanha de agosto, apenas os dois primeiros pontos se 

enquadram na 1ª classe, com valores respectivos a 0,00 e 160,00 NMP (100 mL) -1. O ponto 

5, com 6.730,00 NMP (100 mL) -1 enquadra-se na classe 4, por ultrapassar >4.000 NMP 

(100 mL) -1. Os pontos 7, 8 e 11 enquadram-se na classe 3 por não ultrapassarem 4.000 

NMP (100 mL) -1. Os demais pontos (3, 4 ,6, e 11) pertencem à classe 2, permanecendo < 

1.000 NMP (100 mL) -1.  

Uma das principais características encontradas nesta campanha, próxima ao ponto 

5, que justifica o valor elevado de coliformes termotolerantes, é a presença de fezes de 

animais próximas ao ribeirão (fotografia 31) e ocas de animais nas bordas do corpo hídrico 

(fotografia 32). A falta de precipitação desta campanha também pode ser um indicativo para 

os valores elevados deste parâmetro, que demonstram que, em períodos com elevada 

precipitação e aumento de OD nas águas, os organismos anaeróbicos diluem mais os dejetos 

depositados nos rios. 



125 
 

Fotografia 31 – Fezes de animais próximas ao ribeirão no ponto 5. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Fotografia 32 – Ocas de animais no ponto 5. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 
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Na segunda campanha, realizada no mês de novembro, mais de 60% dos pontos de 

coleta obtiveram valores abaixo de 200 NMP (100 mL) -1, pertencendo à classe 1 da 

Resolução vigente. Nos pontos 3, 4, 10 e 11, os valores alcançados foram superiores a 200 

NMP (100 mL) -1, tornando-se pertencentes à 2ª classe de águas descrita pela Resolução 

vigente. Em nenhuma das coletas, os valores ultrapassaram 1000 NMP (100 mL)
 -1

, fazendo 

com que esta campanha permaneça na 1ª e 2ª classe da mesma Resolução. 

O valor mais elevado corresponde ao encontrado no ponto 3, com 510 NMP (100 

mL) -1. Neste local, o ribeirão passa por represamento de água e, próximo ao leito, foram 

encontradas fezes de capivara (fotografia 33). O menor valor correspondeu ao ponto 7, com 

18 NMP (100 mL) -1, local com pouca mata ciliar, seguida de plantação agrícola. 

 

Fotografia 33 – Fezes de capivara próximas ao leito do ribeirão. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

A quantidade acima da média histórica de chuvas na segunda campanha, em relação 

à primeira, que não apresentou valores, aliada ao aumento da velocidade da água, torna-se 
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responsável pelo aumentado da diluição de dejetos na água, de forma geral, justificando a 

menor concentração de coliformes termotolerantes em novembro do que em agosto. 

O mês de fevereiro correspondeu à terceira campanha, contendo os valores de 

coliformes termotolerantes mais próximos entre os pontos de coleta, tendo o maior resultado 

no ponto 10, com 286,00 NMP (100 mL)
 -1

, e 264,00 NMP (100 mL)
 -1

 no ponto 11. Os pontos 

que não sobressaíram do máximo permitido para classe 1 da Resolução CONAMA 

(347/2005) foram o 1, 3, 7 e 8; os demais enquadram-se na classe 2 de águas doces para 

ambientes lóticos. 

O resultado mais elevado de coliformes termotolerantes é correspondente à 

presença de animais com acesso ao ribeirão. Na fotografia 34 é possível verificar fezes bem 

próximas ao leito. 

 

Fotografia 34 – Presença de fezes próxima ao ponto de coleta 10. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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Na campanha do mês de maio (última campanha), os resultados foram os menores 

encontrados entre as quatro campanhas; o máximo foi de 198 NMP (100 mL) -1, referente 

ao ponto 11, local onde foram visualizadas, nas margens do ribeirão, marcas de animais 

(fotografia 35). O menor valor desta campanha foi encontrado no ponto 1, com 110 NMP 

(100 mL) -1. Todos os pontos de amostragem enquadram-se no máximo permitido para 

classe 1 da Resolução CONAMA de n° 357/2005. 

 

Fotografia 35 – Marca de animais nas margens no ponto 11. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O decréscimo sequencial nos valores de coliformes termotolerantes entre as 

campanhas justifica-se pelo fato de as coletas terem ocorrido em períodos diferentes, sendo 

que, na primeira campanha (mês de agosto), a estação predominante é o inverno, com 

nenhuma presença de precipitação; a segunda, terceira e quarta campanhas corresponderam, 

respectivamente, às estações primavera, verão e outono, contando com a presença de índices 

pluviométricos, comparados aos dados da média histórica (gráfico 1).  

Com o aumento da precipitação, as taxas de lixiviação do solo das pastagens e das 

lavouras ao ribeirão aumentaram consideravelmente, resultando em transporte de material, 

contaminando à água, processo observado pelos resultados encontrados nas campanhas de 

novembro, fevereiro e maio. 



129 
 

 No mês de agosto, em algumas áreas, ocorria a colheita das lavouras, contando 

com a presença de gado no processo de consórcio lavoura-pecuária, podendo aumentar o 

teor de coliformes termotolerantes neste período, pelo acesso destes animais ao corpo 

hídrico.  

 Nas campanhas de novembro e fevereiro, a tendência de uso e ocupação das terras 

na maior parte da bacia era o plantio da nova safra e ativação do processo de secagem da 

produção para colheita, que resulta no recolhimento de gado próximo ao ribeirão. O mês de 

maio representava o terço final da safra na maioria das lavouras, e continuava sem a presença 

de rebanhos próximos ao corpo hídrico, exceto nos pontos de coleta que contêm pastagem e 

criação de gado como atividade prioritária do uso e ocupação das terras. Estes fatores 

propiciaram resultados inversos aos teores encontrados na primeira campanha para 

coliformes termotolerantes. 
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5.3 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS PARA IQA-CETESB 

A metodologia proposta pelo índice de qualidade de água adaptado pelo Centro 

Tecnológico de Saneamento Básico do estado de São Paulo permite classificar o corpo 

hídrico em 5 faixas (quadro 3), com valores diferentes, sendo elas: 

 

Quadro 3 – Classificação IQA-CETESB. 

 
Fonte: CETESB (2013). 

 

Cada faixa classificatória vem associada a valores ponderáveis estabelecidos de 

máximo e mínimo. A água é considerada de péssima qualidade quando o cálculo do IQA 

obtiver como resultado valor abaixo de 19; seguindo de qualidade ruim se o valor encontrado 

for de 19 a 36; qualidade média, com ponderação entre 36 e 51; são consideradas águas de 

boa qualidade aquelas que se enquadram na faixa de 51 a 79; por fim, é uma água de ótima 

qualidade aquelas com resultados de ponderação entre 79 e 100. Com cada um dos valores 

encontrados, segue-se a cor estabelecida para faixa, obtendo qualidade progressiva da cor 

roxa ao vermelho, amarelo, verde e azul. 

Os resultados encontrados pelo cálculo do IQA4 apresentaram variância entre as 

quatro campanhas e os pontos analisados. Isto indica que os diferentes agentes, antrópicos 

ou naturais, como a diferença do uso e ocupação das terras e características típicas de cada 

estação coletada, são fatores que oferecem à bacia em estudo alteração do índice de 

qualidade das águas. 

 

5.3.1 Classificação do IQA para primeira campanha realizada no mês de agosto 2014. 

A primeira campanha foi realizada no mês de agosto de 2014, contando com as 

características da estação de inverno do Cerrado brasileiro. Esse mês não apresentou índices 

pluviométricos referentes aos sete dias antecedentes às coletas.  

4 Os resultados encontrados pelo IQA-CETESB estão representados no apêndice G. 
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O mapa 9 apresenta, espacialmente, os resultados alcançados nesta campanha. É 

possível visualizar o local da coleta, a cor correspondente à faixa classificatória encontrada 

e o valor real do IQA para cada ponto.  

Nesta campanha, os resultados variaram de Ótimo (cor azul), com máxima de 89, 

no ponto 1, a Bom (cor verde) no restante do ribeirão, obtendo mínima de 65 no ponto 5. 

Estes valores foram encontrados pela resolução da equação 1 do IQA-CETESB, com a soma 

dos onze parâmetros avalizados em cada ponto de amostragem do ribeirão Paraíso. 

O valor respectivo a melhor classificação do IQA na 1ª campanha corresponde ao 

ponto 1, referindo-se ao local mais próximo da nascente. Neste ponto, os parâmetros de 

temperatura, nitrogênio, OD, turbidez, fósforo e resíduos totais obtiveram os melhores 

resultados no enquadramento da classificação pela Resolução CONAMA n° 357/2005. 

Apenas o pH apresentou valor abaixo no mínimo permitido. 

No local da amostragem, a vegetação encontrada é bastante conservada, auxiliando 

a preservação das propriedades naturais do ribeirão (fotografia 36). 
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Mapa 9 – Mapa contendo o resultado da 1ª campanha do cálculo do IQA-CETESB. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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Fotografia 36 – Ponto 1, vegetação e corpo hídrico do ribeirão Paraíso. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Com os dados finais, afirma-se que o índice de qualidade da água deste ponto de 

coleta é satisfatório, por obter classificação do IQA-CETESB como Ótimo. 

No ponto 2, o valor encontrado para o IQA-CETESB foi 77, equivalendo à cor 

verde e classificação de qualidade da água Boa. Respectivo ao ponto 1, neste ponto encontra-

se o segundo melhor valor para o índice de qualidade da água desta campanha; tal afirmação 

corresponde aos bons resultados dos parâmetros avaliados.  

O valor da análise de coliformes termotolerantes, DBO e turbidez no ponto 2 foi 

superior ao ponto 1, mas não ultrapassa o máximo permitido pela Resolução vigente. Os 

valores encontrados na análise de cada parâmetro justificam os resultados do IQA. 

Os pontos de coleta 3, 6, 7 e 11 tiveram como valor de IQA 73, correspondendo à 

cor verde e classificação Boa. O aumento no resultado das análises do ponto 3 para 

coliformes termotolerantes, DBO, turbidez e fósforo, bem como a redução do OD, explicam 

a diminuição do valor do IQA. Neste local, há represamento d’água, com plantação na 

margem esquerda rumo à montante e pastagem na margem direita, ambas sem nenhuma 
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vegetação natural, característica que favorece o maior valor de DBO e o menor valor de OD 

em todo corpo hídrico desta 1ª campanha.   

O ponto 6 apresenta vegetação rala de ambos os lados, seguida de pastagem, além 

de presença de corredores de acesso do gado ao ribeirão. Essas características justificam o 

elevado valor para o parâmetro de coliformes termotolerantes (6.073 NMP) e o quarto valor 

mais elevado de resíduos totais (8,75 mg/L). Os pontos 7 e 11 contam com vegetação pouco 

preservada nas margens do ribeirão, seguida de plantação no ponto 7 e pastagem no ponto 

11. Entre os parâmetros avaliados, os coliformes termotolerantes foram os que mais se 

destacaram nos quatro pontos. 

O valor alcançado no ponto 7 para coliformes termotolerantes (1.041 NMP) 

enquadra-se na classe 3, e os pontos 3 (320 NMP), 6 (960 NMP) e 11 (880 NMP) enquadram-

se na classe 2 de águas doces para ambientes lóticos, conforme a classificação da Resolução 

CONAMA n° 357/2005. Para resíduos totais, o ponto 7 alcançou o valor mais alto (25,25 

mg/L) desta campanha, não ultrapassando o máximo permitido (500 mg/L) pela Resolução 

vigente. Estes elevados valores justificam o resultado encontrado pelo IQA, em que o 

encontrado para parâmetro fora da classe 1 estabelecida pela Resolução vigente interfere no 

cálculo de qualidade da água e na classificação do IQA-CETESB. 

O ponto 4 segue com as características oferecidas pelo ponto 3, apresentando o 

segundo maior valor de resíduos totais do ribeirão (20,50 mg/L), o segundo menor valor de 

OD (6,98 mg/L) e segundo maior de DBO (1,73 mg/L). A variação nos resultados dos 

parâmetros analisados neste ponto não sobressaiu aos valores estipulados para a classe 1 de 

águas doces estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005, exceto para o parâmetro 

de coliformes termotolerantes, que pertence à classe 2. 

O alto teor de resíduos totais na água deste ponto é justificado em razão de a área 

estar passando por processo de recuperação da mata ciliar, contendo espaços com solo 

exposto e vertentes íngremes de ambos os lados. 

O valor do IQA para o ponto 5 corresponde à cor verde e classificação como sendo 

Bom; este ponto obteve valor de 65 como resultado, sendo o menor valor em todo corpo 

hídrico nesta primeira campanha. Os resultados encontrados para o parâmetro de coliformes 

termotolerantes (6,073 NMP) e turbidez (10,40 UNT) foram os mais altos de todo o ribeirão, 

justificando o menor valor de IQA da campanha. Pela Resolução CONAMA n° 357/2005, 

este ponto de coleta enquadra-se na classe 4 pelo parâmetro de coliformes termotolerantes e 

os valores elevados de turbidez não sobressaem ao máximo permitido pela classe 1. Apesar 
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de estes dois parâmetros terem alcançado valores elevados, os demais parâmetros não 

sobressaem ao máximo permitido para classe 1, obtendo valores baixos, justificando o valor 

encontrado pelo IQA. 

O local de coleta deste ponto (5) encontra-se à jusante da BR 060, com presença de 

vegetação afogada e mata ciliar preservada por cerca de 20m. Acima da ponte da BR, o 

ribeirão conta com características de brejo (região alagada) (fotografia 37), fator que justifica 

o aumento nos teores dos parâmetros citados acima. 

 

Fotografia 37 – Região alagada próxima ao ponto de coleta 5. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

O IQA dos pontos 8 e 10 obteve ponderação de qualidade da água como sendo Boa, 

permanecendo na cor verde do quadro 3. Nos dois pontos de coleta, encontra-se vegetação 

escassa, seguida de plantação de soja no ponto 8 e pastagem no ponto 10 e ambos os locais 

contam com a presença de rebanho. Os valores de coliformes termotolerantes de ambos os 

pontos foram elevados, enquadrando-se na classe 3 da Resolução CONAMA n° 357/2005. 

Nestes pontos, o ribeirão é cercado por arame, com o intuito de coibir a entrada de animais, 

mas apresenta resquícios de pegadas e fezes nas margens, esclarecendo o valor encontrado 

(fotografia 38). 
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Fotografia 38 – Presença de animais na margem do ribeirão Paraíso no ponto 10. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

A concentração de fósforo (0,07 mg/L) no ponto 8 foi a maior desta primeira 

campanha, mas, como os demais pontos, também pertence à classe 1 da Resolução vigente. 

O que justifica esta elevação na concentração de fósforo na água é a rala vegetação nas 

margens do ribeirão, o que se traduz em desproteção ao corpo hídrico, que é seguindo de 

lavoura de soja, fator que influencia na qualidade da água pelos resíduos transportados por 

animais e fatores naturais, como o vento. Contudo, os dois pontos obtiveram o valor de 70 

para o IQA, correspondendo a águas de boa qualidade. 

Com valor do IQA 74, o ponto 9 destaca-se apresentando o terceiro maior valor 

classificatório. A cor estabelecida pela interpretação realizada é a verde, correspondendo a 

Boa qualidade das águas. O único parâmetro que sobressaiu ao estabelecido para classe 1 da 

Resolução CONAMA n° 357/2005 foi o coliforme termotolerante (800 NMP), enquadrando-

se na classe 2; os demais parâmetros analisados permaneceram na classe 1.  

Neste local, é visível a presença de ocas de animais nas margens do ribeirão 

(fotografia 39), fator que comprova a elevação dos coliformes termotolerantes; mas, pela 

classificação geral do IQA, é considerada água de boa qualidade. 
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Fotografia 39 – Presença de ocas de animais próximas ao local de coleta 9. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

De modo geral, para o IQA-CETESB, esta campanha forneceu resultados para 

qualidade da água satisfatórios, não ultrapassando o valor mínimo para classificação como 

Regular, mas, sim, atingindo a melhor faixa com os resultados do ponto 1, sendo Ótima a 

classificação, e, nos demais pontos de amostragem, permaneceu a classificação Boa.  

Na tabela 12, é possível verificar o mínimo, máximo e média desta campanha, 

realizada, em agosto de 2014. 

 

Tabela 12 - Estatísticas do IQA na campanha de 

agosto de 2014. 

Estatística Descritiva Agosto 

Mínimo 65 

Máximo 89 

Média 73,4 
Fonte: Produção dos autores (2014). 
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Os dados finais do IQA-CETESB para a campanha de agosto resultaram em média, 

entre os pontos de amostragem, com valor de 73,4 indicando pertencer à faixa classificatória 

da CETESB como águas de qualidade Boa, correspondendo à cor verde.  

Marques et al. (2012) realizaram a avaliação do índice de qualidade das águas 

superficiais de três rios ao sul de Minas Gerais, durante o período de um ano. As análises 

físico-químicas e bacteriológicas foram estabelecidas diante do exigido para o cálculo do 

IQA, concluindo que estas águas não são propícias ao abastecimento público. Alguns dos 

parâmetros não permaneceram dentro dos valores estipulados pelo CONAMA (357/2005), 

como fósforo total, coliformes termotolerantes e DBO, por exemplo. Isto fez com que o IQA 

classificasse os rios como tendo águas de qualidade ruim. Os autores justificam os resultados 

encontrados por existirem tipologias diferentes na região, que provocam impactos 

ambientais. O valor mais elevado de fósforo total entre os rios de MG foi 5,42 mg/L, e, 

comparando este resultado aos dados da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, o máximo 

encontrado foi de 0,85 mg/L, resultado que auxiliou no encontrado pelo IQA. 

 

5.3.2 Classificação do IQA para segunda campanha realizada no mês novembro de 2014. 

A segunda campanha desta pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2014, 

cuja estação correspondente ao mês é a primavera. Os valores pluviométricos deste mês 

estiveram bem acima do esperado pela média histórica, tendo como soma pluviométrica dos 

sete dias anteriores às coletas 38,7 mm. Os resultados encontrados, com cálculo do IQA para 

a campanha de novembro (2ª campanha) estão representados no mapa 10. 
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Mapa 10 – Mapa contendo o resultado da 2ª campanha do cálculo do IQA. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

Nesta campanha, o IQA obteve valor de 75 no ponto 2, sendo a melhor classificação 

de todo corpo hídrico. Este ponto é o mais próximo de sua nascente. Na pesquisa de Bucci e 

Oliveira (2014), o resultado do IQA para o ponto mais próximo da nascente do córrego 



140 
 

Grama resultou em máxima de 72,5 e mínima de 61,6, e, no ribeirão dos Burros, 72,9 e 47, 

em sete campanhas avaliadas. Estes corpos hídricos são pertencentes ao município de Juiz 

de Fora (MG). Comparados os valores encontrados nos corpos hídricos de Juiz de Fora aos 

da pesquisa atual, verifica-se que são próximos para o máximo e inferiores para o mínimo; 

nesta campanha os resultados do IQA não foram inferiores a 67 em nenhum dos pontos de 

amostragem. 

Ao fazer uma análise geral dos pontos de amostragens, é possível averiguar que os 

valores de IQA permaneceram diante da classificação aferida pela CETESB como sendo 

águas de Boa qualidade, não ultrapassando o mínimo de 51 para se enquadrarem na faixa de 

qualidade Média. 

Os pontos 1, 3, 6 e 7 chegaram ao valor de 71 pelo cálculo do IQA, Os valores de 

cada parâmetro apresentaram diferença entre estes pontos de amostragem, mas a soma de 

todos os resultados foi a mesma. 

Para se chegar a este valor de IQA, nota-se que, no ponto 1, o valor de pH (5,62) 

estava abaixo no mínimo permitido pela Resolução CONAMA n° 357/2005, obtendo 

características de águas ácidas. Neste trecho de coleta, o ribeirão é bastante estreito e raso, 

com pouca quantidade de água, diminuindo a dissolução das partículas, deixando as águas 

abaixo da média estabelecida pela Resolução. Nenhum outro parâmetro obteve os valores 

fora da classe 1 da Resolução vigente neste ponto. 

Os valores de coliformes termotolerantes (510 NMP - classe 2) e fósforo total (0,12 

mg/L - classe 3-4) no ponto 3 sobressaíram aos valores estabelecidos para a classe 1 da 

Resolução CONAMA n°357/2005. Os demais parâmetros permaneceram na classe 1, 

justificando o resultado do IQA. 

O ponto 6 alcançou valores para os parâmetros de turbidez (35,45 UNT) e resíduos 

totais (32,0 mg/L) característicos dos elevados índices pluviométricos do mês. Estes foram 

os mais elevados de toda campanha e os valores encontrados justificam-se pela presença de 

material insolúvel na lâmina d’agua; porém, os resultados não sobressaíram da classe 1 da 

Resolução vigente. Já o alto valor encontrado para fósforo total (0,45 mg/L) fez este 

pertencer à classe 3-4 da Resolução CONAMA n° 357/2005, condizendo com o resultado 

alcançado no IQA. Neste ponto, há presença de pastagem e criação de gado, com corredores 

de acesso para estes animais até o ribeirão. Este indicativo afirma a possível interferência na 

qualidade da água, resultante da falta de proteção por mata ciliar (fotografia 40) e 

interferência das características naturais da água pelo acesso do gado.  
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Fotografia 40 – Características do ponto de 6. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

AG e Emlm (2011) avaliaram a qualidade da água ao longo do rio Amazonas, 

constatando que a troca de materiais entre os ecossistemas terrestres e aquáticos (resíduos 

sólidos) são fatores relevantes na proporção de componentes suspensos e dissolvidos 

presentes na água, juntamente com suas características físico-químicas. Essas características 

oferecem consequências ao abastecimento público, diante da alteração da qualidade das 

águas. O mesmo é notado no ribeirão Paraíso, em que o uso e ocupação das terras oferecem 

modificação nos teores de alguns parâmetros avaliados, como os citados no ponto 6. 

No ponto 7, o parâmetro que não atendeu ao valor de referência pela Resolução 

CONAMA (357/2005) foi apenas o fósforo total (0,85 mg/L), enquadrando-se na classe 3-4 

de águas doces em ambientes lóticos. De modo geral, o cálculo do IQA classifica este ponto 

de amostragem como sendo a qualidade da água Boa (cor verde). Santos et al. (2014) 

afirmam em seu trabalho que o fósforo total também contém altos teores em águas de 

reservatórios de regiões áridas e semiáridas, como é o caso do reservatório de Orós, no estado 

do Ceará, principalmente na estação chuvosa, na qual se atingiram os valores mais elevados.  

Em ambos os corpos hídricos, há necessidade de intervenção destinada a observar os 
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lançamentos de resíduos contaminados aos mananciais, em que se percebe alteração no teor 

de parâmetros de qualidade das águas. 

Nesta campanha, o valor mais elevado do IQA correspondeu ao ponto 2, obtendo 

75, que condiz em águas de Boa qualidade; a cor correspondente a este valor também é a 

verde (mapa 10). Todos os parâmetros avaliados enquadram-se na classe 1 do CONAMA 

(357/2005), exceto o pH, que apresentou característica de acidez na água, mas com 

relevância mínima, assegurando o melhor resultado para o IQA. 

Para os pontos 4 e 10, o valor de IQA encontrado foi 68, correspondendo ao 

segundo menor valor de novembro. De acordo com o quadro 3, estes pontos são classificados 

como água de Boa qualidade, pertencendo à cor verde, segundo a interpretação da CETESB. 

Para isso, ambos os pontos apresentaram valor de fósforo total pertencente às classes 3-4 da 

Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 O resultado de coliformes termotolerantes (316 NMP) no ponto 4 enquadra-se na 

classe 2, e atingiu o máximo permitido para classe 1 no ponto 10 (200 NMP). No ponto 10, 

o valor de turbidez (26,45 UNT) foi o terceiro mais elevado e o de resíduos totais (22,8 

mg/L) foi o segundo, indicando quantidade maior de resíduos em suspensão na água; por 

fim, os resultados não sobressaíram aos da classe 1. Estes resultados estão relacionados aos 

elevados índices pluviométricos do mês e aos danos provocados pelo transporte de 

sedimentos agropecuários. 

Com segundo melhor resultado do IQA, os pontos 5 e 8 obtiveram o valor de 73 

(cor verde, qualidade de água Boa). Para se chegar a este valor, apenas um dos parâmetros 

não se enquadrou na classe 1 do CONAMA (357/2005). O fósforo total em ambos os pontos 

de amostragem pertence à classe 3-4. No ponto 5, a vegetação próxima ao ribeirão é 

moderada, seguida de plantação de cana-de-açúcar (fotografia 41), e, no ponto 8, a margem 

esquerda rumo à montante conta com a presença de lavoura de soja. Estes indicativos 

afirmam o elevado teor de fósforo total presente na água, em que os produtos lançados nas 

lavouras são levados ao leito do ribeirão pela chuva, provocando alteração na qualidade da 

água. 
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Fotografia 41 – Lavoura de cana-de-açúcar próxima ao ribeirão Paraíso no ponto 8. 

 
Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

No ponto 9, o resultado da análise de fósforo total nesta campanha foi o segundo 

mais elevado (0,73 mg/L), pertencendo à classe 3-4 da Resolução vigente. O indicador para 

alteração do fósforo total dá-se pela presença de agricultura após a pequena mata ciliar 

próxima ao ribeirão. O elevado teor de fósforo, juntamente com a soma dos demais 

parâmetros avaliados, propiciaram a este ponto de coleta o valor de 70 para o cálculo do 

IQA, correspondendo a águas de Boa qualidade (cor verde).  

O último ponto de coleta do ribeirão (ponto 11) alcançou o menor valor do cálculo 

de IQA desta campanha de novembro. De acordo com o quadro 3, a água foi classificada 

como Boa (cor verde).  Os parâmetros que sobressaíram da classe 1 do CONAMA 

(357/2005) foram coliformes termotolerantes (396 NMP - classe 2) e fósforo total (0,47 

mg/L - classe 3-4), mas, nitrogênio, turbidez e resíduos totais obtiveram valores 

significativos comparados aos demais pontos de amostragem. Assim, ao calcular o IQA, o 

valor determinado foi o valor de 67. 

Resumindo, os cálculos de IQA para o ribeirão Paraíso nesta campanha classificam-

no, em sua totalidade, como águas de qualidade Boa, correspondendo à cor verde em todos 
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os pontos de amostragem, diante da interpretação oferecida pela CETESB. Na tabela 13 é 

possível verificar o mínimo, máximo e média alcançada. 

 

Tabela 13 – Estatísticas do IQA na campanha de 

novembro de 2014. 

Estatística Descritiva Novembro 

Mínimo 67,0 

Máximo 75,0 

Média 70,7 

Fonte: Produção dos autores (2014). 

 

As oscilações de valores entre o IQA pelo mínimo e máximo são correspondentes 

às características especificas de cada ponto de amostragem. A média do IQA para todos os 

pontos de amostragem considera as águas do ribeirão Paraíso com qualidade Boa (cor verde), 

sendo viável ao consumo humano após tratamento específico. 

Deve-se levar em consideração o fato que, em anos com índices pluviométricos 

normais, os valores encontrados poderiam ser diferentes. 

 

5.3.3 Classificação do IQA para terceira campanha realizada no mês de fevereiro 2015. 

A terceira campanha foi realizada no mês de fevereiro de 2015, correspondendo às 

características da estação de verão, que, neste estudo de caso, obteve características atípicas. 

Ao se analisar a média pluviométrica histórica do mês de janeiro (gráfico 1), verifica-se que 

ela se apresenta bem mais elevada do que o ocorrido em 2015, fator que influenciou 

diretamente nos resultados encontrados na campanha de fevereiro. Os valores encontrados 

com o cálculo do IQA podem ser visualizados no mapa 11, a seguir. 
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Mapa 11 – Mapa contendo os resultados da 3ª campanha do cálculo do IQA. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os índices pluviométricos de sete dias antecedentes à coleta foram de 27mm 

(INMET, 2015), fator que auxilia no transporte de matéria orgânica, resíduos sólidos, 

produtos agrícolas, dejetos de animais e efluentes em geral para o ribeirão. Estes indicadores 

são agentes que provocam alteração do índice de qualidade das águas. 
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Nesta campanha, mais de 50% dos pontos de amostragem alcançaram valores 

diferentes para o cálculo do IQA. O corpo hídrico apresentou águas de Boa qualidade em 

sua totalidade, correspondendo à cor verde pela interpretação da CESTEB (quadro 3). 

No primeiro ponto de coleta, o IQA apresentou valor de 66 (cor verde), sendo este 

o valor mais baixo de toda a campanha. O resultado de pH (5,06) esteve abaixo da média 

estabelecida pela Resolução CONAMA n° 357/2005. Já os valores de fósforo total (0,12 

mg/L) constituíram a classe 3-4, por exporem valores elevados. A presença de precipitação 

nos dias anteriores à coleta pode ter ocasionado uma maior diluição do material rochoso da 

formação de cobertura arenosa indiferenciada, possuindo ordem pedológica revestida por 

latossolo. Estes indicadores podem causar na água a diminuição do pH da água. 

O segundo menor valor do IQA foi encontrado no ponto 2, alcançando 67 (cor 

verde), sendo classificadas como águas de Boa qualidade. Neste ponto, os parâmetros pH 

(5,56 - abaixo da média), coliformes termotolerantes (231 NMP - classe 2), DBO (3,10 mg/L 

- classe 2) e fósforo total (0,13 mg/L - classe 3-4) sobressaíram ao estipulado pelo CONAMA 

(357/2005) para águas de classe 1. Estes valores excedidos podem ser justificados pela 

agricultura muito próxima à margem esquerda rumo à montante do ribeirão. Neste local, não 

há presença de mata ciliar (fotografia 42), fato que facilita a poluição das águas por efluentes, 

como também o resultado no cálculo do IQA. 

 
Fotografia 42 – Plantação e margem do segundo ponto de amostragem. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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O valor encontrado pelo IQA no ponto 3 classificou as águas em cor verde, com 

valor de 74. O parâmetro DBO (5,30 mg/L) atingiu a classe 3 da Resolução CONAMA n° 

357/2005 e obteve o menor valor de OD (6,51 mg/L) desta campanha. Estes dados são 

referentes às características do local de coleta, que apresenta represamento da água.  

Na fotografia 43, é possível visualizar que a água se apresenta represada, com 

grande quantidade de matéria orgânica morta (folhas e galhos) dentro do ribeirão e não 

possui vegetação em nenhuma das margens, que são seguidas de pastagem (margem direita) 

e plantação de soja e milho na margem esquerda rumo à montante. Estas características 

propiciam um maior consumo de OD na água, realizado pelos organismos aquáticos no 

processo de decomposição da matéria morta, como também a elevação da DBO. Tais 

oscilações apresentadas por cada parâmetro na classificação do CONAMA (357/2005) 

justificam a interpretação da CETESB em águas de Boa qualidade para este ponto. 

 

Fotografia 43 – Características do ponto 3. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O ponto 4 obteve como classificação do IQA o valor de 73, correspondendo à cor 

verde. O único parâmetro que não pertence à classe 1 do CONAMA (357/2005) foi o 

coliforme termotolerante (classe 2); o fósforo total apresentou valor diferente de zero, mas 
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não sobressaiu ao máximo permitido. No trecho de coleta da amostragem, a vegetação nas 

margens do ribeirão está em processo de recuperação, e foram encontrados vestígios de 

animais nas duas margens, por apresentar fezes e pegadas (fotografia 44). Este indicativo 

torna-se o responsável pela elevação do teor de coliformes termotolerantes, que, juntamente 

com o cálculo do IQA, correspondem à água de Boa qualidade. 

 

Fotografia 44 – Pegadas de animais próximas ao ponto de coleta 4. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Com o valor de IQA 72, o ponto 5 foi classificado como sendo de águas com Boa 

qualidade. O indicativo para este valor é referente à classificação dos parâmetros de 

coliformes termotolerantes (231 NMP) e DBO (2,60 mg/L), ambos classe 2 pela Resolução 

CONAMA n° 357/2005. Este ponto localiza-se à jusante da BR 060, com vegetação 

preservada de ambos os lados, seguida de plantação de cana-de-açúcar. Rumo à montante 

do ribeirão, em aproximadamente 200 metros, tem-se a presença de uma área alagada com 

alta quantidade de matéria morta na água, a qual pessoas utilizam para a pesca, e a vegetação 

é rala nas margens seguida de pastagem e presença de gado (fotografia 37). Tais afirmações 

são indicadores para os elevados resultados dos parâmetros citados, e, ao se aplicar o IQA, 

a classificação permanece na cor verde da CETESB. 
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O ponto 10 obteve o mesmo valor do ponto 5 para o IQA, correspondendo à cor 

verde da interpretação oferecida pela CETESB. Neste local, o resultado de turbidez (18,50 

UNT) foi o segundo mais elevado de toda a campanha, como também o terceiro mais elevado 

de resíduos totais (10,00 mg/L). Mesmo assim, ambos os parâmetros se enquadram na classe 

1 da Resolução vigente.  

Estes valores podem estar relacionados aos desmoronamentos de solo presentes 

próximos ao local de coleta (fotografia 45), certamente relacionados aos índices 

pluviométricos. Já o encontrado com a análise de coliformes termotolerantes (286,00 NMP) 

e DBO (4,00 mg/L) torna as águas pertencentes à classe 2 (CONAMA, 357/2005). A 

vegetação é mais bem preservada na margem direita (rumo à montante do ribeirão), e do 

lado esquerdo apresenta escassa mata ciliar, acompanhada de pastagem e presença de gado. 

Por estas alterações de valores encontrados pela análise de cada parâmetro, o valor calculado 

pelo IQA corresponde à água de Boa qualidade. 

Fotografia 45 – Desmoronamento de solo próximo ao local de coleta (ponto 10). 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

O encontrado pelo IQA no ponto 6 classificou as águas como sendo de Boa 

qualidade (cor verde), com valor de 71. Neste ponto de amostragem, há corredores de acesso 
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do gado ao ribeirão com pouca vegetação nas margens (fotografia 40). Esta característica 

explica os resultados encontrados para os parâmetros de coliformes termotolerantes, 

nitrogênio, DBO e OD. O nitrogênio (0,29 mg/L) não sobressaiu ao máximo estabelecido 

pela Resolução CONAMA n° 357/2005, os coliformes termotolerantes (241,00 NMP) e a 

DBO (3,60 mg/L) enquadram-se na classe 2, e as análises de OD (6,97 mg/L) obtiveram o 

segundo valor mais baixo da campanha, mas, juntamente com os demais parâmetros, 

pertencem à classe 1. Estas oscilações entre as classes do CONAMA (357/2005) tornam-se 

responsáveis pelo valor do IQA. 

Os pontos 7 e 8 obtiveram valores de DBO pertencentes à classe 3 da Resolução 

vigente. Especificadamente, no ponto 7 tem-se um pequeno rancho na margem esquerda 

rumo à montante do ribeirão (fotografia 46), com grande quantidade de matéria orgânica, 

como folhas, galhos, lixo e cinza, além de solo exposto. Tais materiais, ao serem lixiviados 

ao corpo hídrico, elevam os teores de DBO. Os demais parâmetros enquadram-se na classe 

1 de águas doces para ambiente lótico. Assim, os resultados do IQA destes pontos 

totalizaram o valor de 76, sendo classificado como águas de Boa qualidade (cor verde).  

 

Fotografia 46 – Presença de matéria orgânica no ponto 7. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O resultado do IQA no ponto 9 classifica as águas em qualidade Boa, o único 

parâmetro que não pertenceu à classe 1 do CONAMA (347/2005) foram os coliformes 
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termotolerantes (209,00 NMP), com valores correspondentes à classe 2. A vegetação nas 

margens próximas ao local de coleta é rala, seguida de plantação agrícola, além da presença 

de animais no leito do ribeirão, pela percepção de pegadas em alguns locais. Estes indícios 

asseguram o resultado para o teor de coliforme termotolerante. Com a aplicação final do 

IQA, este ponto de amostragem alcançou o valor de 76. 

O último ponto de coleta (11) teve como resultado do IQA a classificação das águas 

com a cor verde, com valor de 75. Semelhante aos pontos 9 e 4, o único parâmetro analisado 

que sobressaiu ao valor máximo permitido para classe 1 da Resolução CONAMA n° 

357/2005 foi o coliforme termotolerante (264,00 NMP), que atingiu a classe 2. O resultado 

do nitrogênio (0,57 mg/L), turbidez (22,50 UNT) e dos resíduos totais (17,67 mg/L) foram 

os mais elevados de toda campanha, não deixando de pertencer à classe 1. Estes indicativos 

são justificados pela presença de chuva nos dias antecedentes e no dia das coletas, a elevada 

quantidade de matéria orgânica dentro do ribeirão, pela pouca presença de mata ciliar em 

ambas as margens, seguida de pastagem, e rebanho de gado. As águas deste ponto são 

consideradas de Boa qualidade ao aplicar o IQA-CESTESB. 

Na tabela 14 estão demonstrados os valores estatísticos desta campanha. A máxima 

encontrada em todo o ribeirão pelo IQA foi de 76, e a mínima 66; estes valores correspondem 

a interpretação da CETESB como sendo águas de Boa qualidade, pertencentes à cor verde 

do quadro 3. 

 

Tabela 14 - Estatísticas do IQA na campanha de 

fevereiro 2015. 

Estatística Descritiva Fevereiro 

Mínimo 66 

Máximo 76 

Média 72,5 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

A média entre os pontos de amostragem alcançou o resultado de 72,5, valor que 

corresponde à mesma classificação da CETESB para os pontos de amostragem em particular. 

De modo geral, o IQA-CETESB classifica esta campanha como enquadrada na faixa de cor 

verde, com águas de Boa qualidade. 

Lúcio, Santos e Silva (2012) realizaram pesquisa de qualidade das águas no rio 

Cachoeira, no estado da Bahia, podendo afirmar que os resultados estão diretamente 

relacionados com os diferentes cultivos da bacia, onde os impactos das atividades 
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antropogênicas alteram a qualidade das águas. O oferecido pela lixiviação do solo reflete na 

quantidade de nutrientes das águas, fator que modifica os teores de fósforo total, nitrogênio, 

entre outros parâmetros avaliados. Como apresentado na pesquisa atual, tais agentes estão 

inteiramente condizentes com os resultados do IQA. 

 

5.3.4 Classificação do IQA para quarta campanha realizada no mês de maio de 2015. 

A última campanha, realizada no mês de maio de 2015, compreende as 

características típicas da estação do outono. Pelos dados do INMET (2015), a média histórica 

deste mês encontra-se bem abaixo do encontrado no ano de 2015, afirmando o período 

atípico. Nos sete dias antecedentes à coleta, o índice pluviométrico alcançou valor de 57,8 

mm (gráfico 2). Nos dias da coleta, não houve presença de precipitação. 

O resultado do cálculo do IQA nesta campanha variou de qualidade da água em 

Ótima e Boa para o ribeirão em questão. A variância dos valores entre os pontos resultou em 

mínima de 65 e máximo de 79. No mapa 12, apresentam-se os resultados obtidos pelo cálculo 

do IQA desta campanha. 
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Mapa 12 – Representação do resultado da 4ª campanha do cálculo do IQA. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O primeiro ponto de coleta obteve como cálculo do IQA o valor de 76, e o segundo 

ponto 79, sendo os dois maiores valores desta campanha. O resultado do pH e OD do ponto 

1 foram menores que do ponto 2, não sobressaindo ao máximo permitido pela Resolução 
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CONAMA 357/2005, mas sendo o necessário para fazer com que o ponto 2 obtivesse maior 

valor de IQA. Todos os parâmetros avaliados permaneceram entre o estabelecido pela 

Resolução vigente em ambos os pontos de coleta. O ponto 1 é classificado como contendo 

águas de Boa qualidade, enquanto que o ponto 2 se enquadrou na faixa de qualidade Ótima, 

pela interpretação da CETESB. 

O terceiro e quarto ponto alcançaram o valor de 72, correspondendo à cor verde 

pela classificação IQA-CESTEB. Os dois pontos apresentaram resultados de fósforo total 

(ponto 3 – 0,24 mg/L e ponto 4 – 0,46 mg/L) pertencentes à classe 3-4 do CONAMA 

(357/2005). Os demais parâmetros permaneceram entre o máximo permitido para classe 1. 

Com isto, o IQA dos pontos 3 e 4 considera a água sendo de índice de Boa qualidade. 

No ponto 3, o nitrogênio obteve o segundo maior valor (1,73 mg/L) de toda 

campanha, enquanto que o OD (6,83 mg/L) obteve o menor valor; consequentemente, o 

valore de DBO (0,68 mg/L) foi elevado. O que explica o alto teor de nitrogênio (1,73 mg/L) 

neste ponto de amostragem está relacionado à falta de cobertura vegetal das margens do 

ribeirão próxima deste local, o que facilita o transporte de nutrientes contidos na área 

agrícola da margem direita e na pastagem da margem esquerda.  

O parâmetro de destaque no ponto 4 que influenciou diretamente neste resultado 

para o cálculo do IQA foi o alto teor de fósforo total (0,46 mg/L). Neste local, as vertentes 

do ribeirão são bastante íngremes, e a vegetação das bordas passa por processo de 

recuperação seguidas de plantação de cana-de-açúcar do lado direto rumo à montante 

(fotografia 47). Os produtos utilizados na lavoura são lixiviados ao ribeirão pela alta 

precipitação dos dias antecedentes à coleta, fazendo com que os teores se elevassem. 
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Fotografia 47 – Características do relevo rumo ao ponto 4. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O quinto ponto de amostragem alcançou 74 como resultado do cálculo do IQA, e 

da mesma forma o ponto 9. Ambos são considerados com água de Boa qualidade. Os 

parâmetros que tiveram maiores pesos na determinação deste valor para o IQA, em ambos 

os pontos, foram o fósforo total (ponto 5 – 0,21 mg/L e ponto 9 – 0,22 mg/L), pertencendo 

à classe 3-4 da Resolução CONAMA 357/2005 e os coliformes termotolerantes (ponto 5 – 

187 NMP e ponto 9 – 193 NMP), que, mesmo não ultrapassando o máximo permitido pela 

classe 1, estão entre os pontos com resultados mais elevados desta campanha. Assim, com 

estes resultados, a classificação dada pelo IQA enquadra-os na faixa de cor verde. 

Em ambos os pontos, foi constatada a presença de animais, comprovada por 

pegadas e fezes (fotografia 48). No ponto 5, tem-se, após a mata ciliar, plantação de cana-

de-açúcar, e no ponto 9, extensas culturas de milho. O elevado teor de fósforo total (0,21 

mg/L) na água neste ponto justifica-se pelo alto índice pluviométrico alcançado nesta 

campanha, comparado com a média histórica (gráfico 1), que, neste caso, a lixiviação do 

solo com produtos contendo nutrientes, são conduzidos até ribeirão. 
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Fotografia 48 – Características naturais do ponto 9. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

Os pontos de amostragem que atingiram o valor de 70 pelo cálculo do IQA foram 

o 6 e o 10. Estes pontos trazem como características em comum a presença de rala mata 

ciliar, que é seguida de pastagem. O ponto 6 tem como parâmetro de maior destaque o 

resíduo total (14,00 mg/L), constituindo-se no segundo valor mais alto da campanha, 

decorrendo da presença de gado no leito do ribeirão, originando revolvimento de sedimentos 

próximos ao local de coleta. Os valores de fósforo total ficaram altos nos dois pontos (ponto 

6 – 0,47 mg/L e ponto 10 – 0,36 mg/L), pertencendo à classe de água 3-4 do CONAMA 

(347/2005).  

No ponto 10, destacam-se os valores encontrados para os teores de nitrogênio (1,79 

mg/L) e fósforo total (0,36 mg/L). A concentração de nitrogênio na água neste ponto foi o 

mais elevado de toda campanha, não sobressaindo à classe 1. De acordo com IQA-CETESB, 

neste ponto, considera-se água de Boa qualidade e pertence à faixa de cor verde. 

O único ponto que atingiu o valor de 75 foi o ponto 7; este valor é o terceiro maior 

da campanha, pertencendo à faixa de cor verde do IQA. Somente os resultados de fósforo 
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total (0,23 mg/L) não se enquadraram na classe 1 da resolução vigente, pertencendo à classe 

3-4. Os demais parâmetros não obtiveram valores elevados, mas todos são considerados ao 

se calcular o IQA. O ponto 7 localiza-se em uma área agrícola de cultura de cana-de-açúcar 

(fotografia 49); este fato é o principal indicativo pelos elevados teores de fósforo e aos 

valores encontrados na análise do nitrogênio. O índice de qualidade das águas deste ponto 

de amostragem foi considerado de Boa condição. 

 

Fotografia 49 – Características físicas do ambiente próximo ao ponto 7. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O ponto 8, nesta campanha, recebeu o valor de 68 pelo o IQA, sendo águas de Boa 

qualidade, pertencente à faixa classificatória de cor verde. Neste local, a concentração de 

fósforo total (0,73 mg/L), após a análise, atingiu o máximo. O teor de coliformes 

termotolerantes (190,00 NMP) na água teve o terceiro maior resultado. Por este motivo, este 

ponto recebeu o segundo valor mais baixo do IQA-CETESB desta campanha.  

Foram encontradas fezes de animais próximas ao local da coleta, o que explica o 

valor elevado de coliformes termotolerantes; a área agrícola, após a mata ciliar, estava 
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composta por plantação de milho, a qual recebe grande quantidade de produtos agrícolas 

para sua defesa e crescimento, explicando o encontrado pela análise de fósforo total.  

Na pesquisa realizada por Cunha et al. (2013), os valores encontrados nas análises 

de fósforo total foram bastantes elevados, estando entre os parâmetros que se apresentaram 

fora do estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/2005. 

Com o menor valor de IQA da campanha, o ponto 11 destaca-se com os maiores 

valores encontrados nas análises de turbidez (21,50 UNT), DBO (0,83 mg/L), coliformes 

termotolerantes (198,00 NMP), OD (8,17 mg/L) e resíduos totais (19,00 mg/L), como 

também o segundo maior valor de fósforo total (0,53 mg/L) e terceiro maior de nitrogênio 

(1,65 mg/L). A mata ciliar de ambas as margens neste ponto de amostragem era rala, sendo 

seguida de pastagem, com a presença de gado; o pasto continha grande quantidade de praga 

(fotografia 50), com trabalhadores fazendo a retirada das mesmas, manualmente, após a 

aplicação de produtos específicos (veneno), sendo os principais indicativos para os altos 

teores no resultado dos parâmetros acima.  

 

Fotografia 50 – Vegetação invasora próxima ao ribeirão. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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Importante ressaltar que esta campanha foi a que apresentou maiores índices 

pluviométricos, possibilitando transporte de sedimentos ao ribeirão e também de produtos 

tóxicos e materiais sólidos em geral. 

O índice de qualidade da água deste ponto recebeu o valor de 65, consistindo em 

água de Boa qualidade, que pertence à faixa de cor verde do IQA-CETESB.  

Na pesquisa de Alves et al. (2012), o IQA do rio Arari (Ilha do Marajó, Pará) variou 

entre Ruim e Regular. Os autores afirmam que o valor encontrado é refletido pelos altos 

teores de coliformes termotolerantes, baixa concentração de OD e pH ácido. Relacionando 

estes resultados com os da presente pesquisa, nota-se que a qualidade das águas do rio Arari, 

quando comparada à qualidade da água do ribeirão Paraíso, com base nos resultados 

encontrados na avaliação de cada parâmetro, verifica-se que aquela é bastante inferior à do 

ribeirão Paraíso. 

Na tabela 15, estão os valores estatísticos desta campanha, contendo o mínimo, 

máximo e média dos pontos de amostragem. 

 
Tabela 15 - Estatísticas do IQA na campanha de maio 

2015. 

Estatística Descritiva Fevereiro 

Mínimo 65,00 

Máximo 79,00 

Média 72,27 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

A média final dos pontos de amostragem de todo ribeirão para esta campanha foi 

de 72,27. Este valor classifica o ribeirão Paraíso com águas de Boa qualidade, pertencendo 

à faixa de cor verde, diante do estabelecido pelo IQA-CESTESB.  

 

5.3.5 Comparações dos resultados do IQA-CETESB entre as campanhas e pontos de coleta 

 

Ao apresentar os valores encontrados do IQA em cada ponto de coleta, foi possível 

perceber que o ribeirão Paraíso apresentou oscilações. Em determinados pontos nota-se que 

o uso e ocupação das terras da bacia em questão comprometem a qualidade das águas, assim 

como, a presença de índices pluviométricos. 

Na tabela 16 está representado os valores encontrados pontualmente pelo IQA-

CETESB nas quatro campanhas, e a média resultante das análises. 
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Tabela 16 – Resultados pontuais e por campanhas do IQA-CETESB. 

 1° Camp 2° Camp 3° Camp 4° Camp Classificação final 

IQA pc 1 89 71 66 76 75,5 

IQA pc 2 77 75 67 79 74,5 

IQA pc 3 73 71 74 72 72,5 

IQA pc 4 72 68 73 72 71,25 

IQA pc 5 65 73 72 74 71 

IQA pc 6 73 71 71 70 71,25 

IQA pc 7 73 71 76 75 73,75 

IQA pc 8 70 73 76 68 71,75 

IQA pc 9 74 70 76 74 73,5 

IQA pc 10 70 68 72 70 70 

IQA pc 11 73 67 75 65 70 

* pc: pontos de coleta. Fonte – Produção dos alotes (2015). 

 

Desta forma, verifica-se que a média encontrada em cada ponto para as quatro 

campanhas permaneceu entre 70 e 75,5 para os resultados de cálculo do IQA-CETESB. Por 

esta interpretação do cálculo, os dados indicam que a qualidade de água do ribeirão Paraíso 

é considerada Boa pertencendo a cor verde do quadro 3. 

No gráfico 12, podem-se notar o valor e faixa de cor que cada ponto alcançou em 

todas as campanhas. A classificação do IQA-CETESB varia de 0 a 100, e, como pode ser 

observado, o ribeirão Paraíso foi classificado como tendo Boa qualidade suas águas em 

praticamente todos os pontos de coleta. Isto ocorreu quando o valor encontrado pelo cálculo 

esteve na faixa de 51< IQA ≤ 79, e para águas com qualidade Ótima, a faixa classificatória 

correspondeu aos valores entre 79 < IQA ≤ 100.  
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Gráfico 12 – Variação do IQA nos pontos de amostragens e nas quatro campanhas. 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 

 

O menor valor encontrado foi 65 e o maior foi 89, ambos no mês de agosto (1ª 

campanha). Na pesquisa de Zaninni et al. (2010), os resultados do índice de qualidade das 

águas deram-se de maneira semelhante aos do ribeirão Paraíso, sendo que a variação do IQA 

para o córrego Rico (SP) esteve entre as mesmas faixas classificatórias, correspondentes ao 

período de um ano de avaliação.  

Ao comparar o resultado do IQA das quatro campanhas, percebesse que os valores 

encontrados em cada ponto de amostragem são diferentes. As oscilações do valor de IQA 

entre os pontos de coleta e as campanhas deram-se, diretamente, devido às características do 

uso e ocupação das terras de cada ponto de amostragem, em cada específico período, e a 

variação dos índices pluviométricos entre elas. 

Ao comparar as quatro campanhas, os pontos 1 e 2 consistiram nos melhores valores 

de IQA da pesquisa, exceto na terceira campanhas. Estes pontos localizam-se próximos às 

nascentes. O primeiro possui vegetação visualmente bastante preservada, alcançando o valor 

de 89; o segundo ponto é cercado de plantação e pouca mata ciliar, chegando ao valor de 79. 

Pinto et al. (2013) discorrem diante da sua pesquisa que uma sub-bacia sob a Mata Atlântica, 

com vegetação preservada, apresenta melhor qualidade das águas do que em bacias 

predominantemente sob pastagem. 
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O ponto 3 atingiu como máximo de IQA o valor de 74 e mínimo de 71, resultado 

que se justifica pelo fato de este local oferecer características de represamento de água no 

ribeirão, assim os resultados dos parâmetros sofreram direta interferência deste indicativo 

em todas as campanhas.  

O ponto 4 variou de 68 a 73 pelo IQA. A segunda campanha alcançou os menores 

valores correspondentes ao encontrado na análise dos parâmetros avaliados. De modo geral, 

este local passa por recuperação da mata ciliar, sendo possível perceber vestígios de animais 

e solo exposto próximo ao ribeirão em todas as campanhas, além da presença de lavoura 

após a área de recuperação. Estas características são fortes sugestivos do resultado exibido. 

O menor valor encontrado entre as campanhas, com o cálculo do IQA, foi 65, 

referente ao ponto 5, na primeira campanha; já o valor mais elevado deste ponto foi 74. As 

características responsáveis por estes resultados são as plantações em ambas as bordas do 

ribeirão, tal como a área alagada a montante. A agricultura pode oferecer nutrientes que 

abrandem a qualidade da água, como também áreas alagadas são suscetíveis à concentração 

de nutrientes e matéria orgânica (matéria morta). 

O ponto 6 apresentou valores variantes entre 70 e 73 para o IQA desta pesquisa. O 

local permaneceu com as mesmas características durante as quatro campanhas, contendo 

pouca mata ciliar em ambos os lados do ribeirão, subsequente de pastagem com presença de 

gado.  

Em sequência, o ponto 7 foi o terceiro com melhor resultado do IQA, ficando os 

valores entre 71 e 76 entre as campanhas. A vegetação da margem direita rumo à montante 

apresentou-se sempre bem preservada por Cerrado fechado; a margem esquerda, em todas 

as campanhas, possuía plantações, sendo diferentes os estágios e a natureza das plantações 

agrícolas. A proteção exercida pelo Cerrado ao corpo hídrico neste ponto de coleta 

propiciou-lhe ser um dos melhores valores de resultados de IQA deste trabalho. É de extrema 

importância para a qualidade dos corpos hídricos a presença de vegetação em suas bordas, 

possibilitando, assim, a regulamentação térmica, filtragem e retenção de nutrientes que 

podem interferir na composição físico-química e biológica das águas (MANCILLA et al., 

2009). 

As principais características do ponto 8, nas quatro campanhas, foram plantações 

de soja ou milho na margem direita rumo à montante e Cerrado fechado do lado esquerdo. 

Os valores de IQA alcançaram mínima de 68 na última campanha e 76 na terceira. O mês de 
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maio teve os maiores índices pluviométricos das quatro campanhas, tornando-se o principal 

indicativo para o resultado do índice de qualidade das águas neste ponto. 

O IQA do ponto 9 atingiu mínima de 70 e máxima de 76 para o ribeirão Paraíso. 

Em todas as campanhas, verificou-se, de ambos os lados, a presença de mata ciliar mediana, 

seguida por plantação agrícola. Como já apresentado anteriormente por fotografias, 

próximos ao corpo hídrico encontram-se muitos vestígios de animais, fator que leva à 

alteração do índice de qualidade das águas. 

A vegetação do ponto 10, em ambos os lados do ribeirão, permaneceu escassa 

durante as quatro campanhas, sempre seguida de pastagem, com presença de gado. O valor 

do IQA esteve entre 68 e 72, considerado um dos pontos com menor qualidade de água. A 

presença de animais e mata ciliar com extensão inadequada são responsáveis pelos 

resultados da pesquisa. 

O ponto 11 atingiu mínima de 65 e máxima de 75 para o cálculo do IQA, sendo este 

o ponto que obteve a maior variância de qualidade das águas. A mata ciliar do lado esquerdo 

rumo à montante do ribeirão manteve-se escassa em todas as campanhas, seguida de 

pastagem e rebanho de gado; do lado direito, a vegetação é composta por Cerrado fechado. 

O acesso do gado para a dessedentação fez com que o solo próximo ao ribeirão se tornasse 

passivo ao transporte por lixiviação, juntamente com os dejetos orgânicos do local, 

auxiliando na alteração de propriedades da água. 

Como resultados finais desta pesquisa, apresentam-se, na tabela 17, os valores 

estatísticos das quatro campanhas pelo cálculo do IQA-CETESB. Pela média encontrada em 

cada campanha, é possível classificar o corpo hídrico periodicamente e realizar uma média 

geral de todas as campanhas. 

 

Tabela 17 – Valores estatísticos do cálculo do IQA das quatro campanhas. 

Estatística Descritiva IQA 

Agosto 

IQA  

Novembro 

IQA 

Fevereiro 

IQA          

Maio 

Mínimo 65,00 67,00 66,00 65,00 

Máximo 89,00 75,00 76,00        79,00 

Média 73,55 70,73 72,55 72,27 

Média final do corpo 

hídrico 

   
72,27 

 
Fonte: Produção dos autores (2015). 
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As campanhas de agosto e maio destacam-se por possuir os menores e maiores 

valores de IQA; novembro e fevereiro obtiveram variações menores entre os pontos. Isso 

evidencia a importância das chuvas para a regulação da bacia, em que se percebe que agosto 

não obteve precipitação e maio foi o mês com maior presença de chuvas. Pouca precipitação 

diminui o processo de diluição dos nutrientes na água e muita precipitação proporciona 

maior transporte de sedimentos ao ribeirão, ambos alterando a qualidade das águas. 

Pelo IQA, o valor médio de cada campanha corresponde a águas de Boa qualidade, 

pertencendo à faixa de cor verde. Sendo assim, todas as campanhas enquadram-se nesta 

classificação.  

O valor médio encontrado pelos dados de cada ponto nas quatro campanhas 

permaneceu entre 70,73 (campanha de novembro) e 73,55 (campanha de agosto), indicando 

que, no período de um ano de pesquisa, o ribeirão manteve-se com qualidade de água Boa, 

pertencente à faixa de cor verde. 

O valor de 72,27 representa o índice de qualidade das águas do ribeirão Paraíso. 

Este se deu pelas análises de cada campanha e a média final do período de um ano, cujo 

valor consiste em águas de Boa qualidade segundo a CETESB e permanecem na faixa de 

cor verde. O corpo hídrico pode ser utilizado para abastecimento público após tratamento 

específico.  

Os parâmetros que apresentaram resultados fora do máximo ou mínimo permitido 

pela Resolução CONAMA n° 357/2005 devem ser observados, pois, são indicativos de má 

qualidade das águas em trechos determinados. Nestes locais, a água deve receber tratamento 

específico ditado pela Resolução antes do consumo humano. 

No trabalho de Pimenta et al. (2012), foi discorrido que, após avaliar a qualidade 

das águas nos trechos lóticos do rio das Antas (estado do RS), os valores de IQA resultaram 

em classificação para as águas como sendo de Boa qualidade, da mesma forma que o 

encontrado na presente pesquisa. Os mesmos autores afirmam que as elevações dos teores 

de alguns parâmetros avaliados são referentes ao uso e cobertura da terra, por conter 

pastagens, áreas agrícolas, efluentes domésticos e industriais, todos decorrentes da forte 

influência antropogênica sem a adequada fiscalização.  

Todos os pontos que contam com a presença de plantações agrícolas e pecuária 

recebem, durante o transporte pluvial, inúmeras quantidades de contaminantes, e suas 

características são variantes, contando com altos teores de nutrientes e resíduos sólidos. Os 

elevados teores de fósforo total e coliformes termotolerantes em determinados locais são 
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grandes indicativos de enriquecimento pelas atividades em seu entorno (Nakano et al., 2008; 

James et al., 2009). 

O parâmetro que ofereceu maior peso ao calcular o IQA das quatro campanhas foi 

o fósforo total; seus altos teores na maior parte dos pontos de amostragem é um forte 

indicador de contaminação da água do corpo hídrico em questão. No trabalho de Bertossi et 

al. (2013), entre as variáveis analisadas para o IQA, o fósforo total também esteve entre os 

parâmetros mais representativos para a conclusão do cálculo.  

Franco (2012) aplicou o IQA-CETESB em três corpos hídricos do município de 

Jataí/GO, podendo afirmar em sua pesquisa que os valores do cálculo não são desfavoráveis, 

mas que o encontrado nos valores de parâmetros individuais classificados pela Resolução 

CONAMA (357/2005) resultou em discordância ao máximo permitido para as classes 1 e 2. 

Na pesquisa exemplificada como da mesma maneira da pesquisa atual, o IQA-CETESB 

apresentou-se como metodologia satisfatória ao analisar o índice de qualidade das águas 

superficiais. 

Para que as águas contaminadas ou poluídas voltem a ter qualidade propícia ao 

abastecimento público, é necessário que as áreas antropizadas possuam fiscalização 

constante e que viabilizem a correta recomposição de áreas de preservação permanente, ou, 

ao menos, que haja a diminuição da oferta de contaminantes ao corpo hídrico por parte das 

atividades agropecuárias.  Isto deve ser assegurado por órgãos gestores, responsáveis por 

este trabalho. Com a adoção de novas técnicas de manejo do uso da terra e melhores 

precauções diante dos indicadores ecológicos ativos da qualidade dos mananciais, a 

contaminação das águas será atenuada (KUHLMANN et al., 2014). 
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As distribuições espaciais das amostragens pelo ribeirão Paraíso, assim como a 

temporalidade e dinâmica dos períodos de cada campanha, permitem afirmar que a avaliação 

do índice de qualidade da água do ribeirão mostrou-se satisfatória à metodologia do IQA-

CETESB ao analisar os parâmetros físicos, químicos e biológicos, pontualmente e 

temporalmente. A avaliação dos nove parâmetros estipulados pelo IQA permitiu abranger a 

totalidade de informações sobre o corpo hídrico, possibilitando nortear os locais que 

apresentam maiores alterações, e, assim, analisar os agentes ativos que as possibilitam. 

Pelo IQA-CETESB, o ribeirão conta com Boa qualidade de suas águas, atingindo a 

média da avaliação entre as campanhas com valor de 72,27, sendo viável ao consumo 

humano após tratamento específico.  

Mesmo que pelo IQA o ribeirão Paraíso apresente águas de boa qualidade, os 

parâmetros analisados separadamente e comparados com os valores estipulados pela 

Resolução CONAMA n°357/2005 para cada classe de água devem ser considerados como 

sinal de alerta. As oscilações dos valores de cada parâmetro encontrados entre os pontos de 

amostragem em cada campanha permitem analisar os fatores in loco que as provocam.  

. Conforme os dados apresentados, os parâmetros que mostraram valores em 

desconformidade com o padrão da Resolução CONAMA n° 357/2005 na 1ª campanha, foi 

coliforme termotolerante, e, na 2ª campanha, pH. Os parâmetros fósforo total, pH e 

coliformes termotolerantes sobressaíram ao estipulado. Na 3ª campanha, foram a DBO, pH, 

fósforo total e coliformes termotolerantes; na 4ª campanha, os parâmetros que apresentaram 

valores em desconformidade com a Resolução para a classe 1 foi apenas o fósforo total. Ao 

fazer-se a média geral dos valores encontrado para cada parâmetro, nos 11 pontos de coleta 

e nas quatro campanhas, a resolução vigente classifica o corpo hídrico entre as classes 1 e 2 

de águas doces em ambientes lóticos 

Estas alterações são evidenciadas pelas estações decorrentes de cada campanha 

analisada, sendo que possuem características (clima, uso e ocupação) que levam a alterações 

em determinados parâmetros. É notável, ainda, que os valores de cada parâmetro que 

sobressaíram ao mínimo e máximo permitidos pela Resolução CONAMA (357/2005), estão 

inteiramente relacionados ao uso agropecuário e à falta de preservação da mata ciliar.  

As maiores desconformidades foram encontradas na 3ª campanha, em fevereiro, 

apresentando quatro parâmetros com valores fora dos padrões permitidos pelo CONAMA 

(357/2005). Nesta campanha, os índices pluviométricos dos sete dias antecedentes à coleta 
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apresentaram-se elevados, com 27 mm, podendo contribuir para alteração do índice de 

qualidade da água. Faz-se importante frisar, mais uma vez, que a pesquisa foi realizada num 

período com chuvas fora do padrão e que os resultados encontrados podem ser diferentes em 

anos mais chuvosos. 

Desta forma, é de extrema importância considerar a média histórica pluvial com a 

média mensal do ano apresentado. Em anos com índices pluviométricos normais, 

possivelmente os valores para cada parâmetro avaliados e o resultado do IQA poderão ser 

diferentes. 

Ações podem ser feitas para solucionar ou mesmo diminuir os danos ambientais 

verificados no corpo hídrico em questão. O uso e ocupação das terras da bacia são compostos 

por atividades agropecuárias. Deste modo, a fiscalização por parte de órgãos ambientais deve 

atentar-se aos limites de mata ciliar próxima ao ribeirão, que, em alguns pontos, encontra-se 

escassa. O aumento desta vegetação auxiliaria para impedir o transporte de poluentes ao leito 

do ribeirão, os quais geram alterações ao índice de qualidade da água. 

Com os resultados desta pesquisa, espera-se que sejam realizadas, pelos órgãos 

gestores das bacias hidrográficas, diretrizes de manejo de uso e ocupação das terras, 

intencionando auxiliar no regresso ou tornar mínimos os danos provocados ao ribeirão, 

melhorando a qualidade de suas águas e oferecer informações ao público interessado. 
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APÊNDICE A – Tabela com localização dos pontos de coleta e altitude. 

PC Latitude (X) Longitude (Y) Altitude (m) 

1 8034144,00 431371,00 830 a 1000 

2 8034819,00 435106,00 710 a 820 

3 8033796,00 435531,00 710 a 820 

4 8028367,00 437141,00 711 a 820 

5 8025332,00 441053,00 712 a 820 

6 8019266,00 441357,00 713 a 820 

7 8017728,00 439100,00 590 a 700 

8 8016006,00 435277,00 591 a 700 

9 8013550,00 434042,00 592 a 700 

10 8008549,00 433616,00 593 a 700 

11 8005487,00 431910,00 500 a 580 

* PC (pontos de coleta). 

Fonte: Produção dos autores (2015).  
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APÊNDICE B – Cursas do IQA. 

 

Fonte: CETESB (2013). 
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APÊNDICE C – Resultados das análises de cada parâmetro da 1° campanha (agosto-2014). 

PC pH T °C 
CT 

NMP 

DBO 

mg/L 

N 

mg/L 

OD 

% 

OD 

mg/L 

TU 

UNT 

PT 

mg/L 

RT 

mg/L 

1 5,93 21,20 0 0,00 0,00 80,00 7,00 2,08 0,00 0,75 

2 6,36 20,40 160 1,58 0,00 90,05 7,38 3,49 0,00 0,50 

3 6,83 22,60 320 2,72 0,00 78,75 6,15 9,57 0,05 6,25 

4 6,82 21,20 640 1,73 0,00 88,00 6,98 9,53 0,04 20,50 

5 6,67 20,80 6.073 1,25 0,00 91,75 7,39 10,40 0,00 9,75 

6 6,79 20,70 960 1,31 0,00 90,40 7,49 8,48 0,00 8,75 

7 6,81 20,60 1.041 0,90 0,00 94,85 7,86 8,85 0,00 25,25 

8 6,94 20,30 1.760 0,95 0,00 94,95 7,93 8,55 0,07 4,75 

9 7,16 20,50 800 0,90 0,00 94,70 7,85 8,46 0,02 4,00 

10 7,07 19,30 2.160 1,00 0,00 91,65 7,65 7,61 0,00 4,50 

11 7,14 20,60 880 0,90 0,00 94,65 7,88 8,09 0,05 6,00 

* PC (pontos de coleta), T (temperatura), CT (coliformes termorolerantes), DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio), N (nitrogênio), OD (oxigênio dissolvido % - ml), TU (turbidez), 

PT (fósforo total), , RT (resíduos totais).  

Fonte: Produção dos autores (2015). 
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APÊNDICE D – Resultados das análises de cada parâmetro da 2° campanha (novembro - 

2014). 

PC pH T °C 
CT 

NMP 

DBO 

mg/L 

N 

mg/L 
OD % 

OD 

mg/L 

TU 

UNT 

PT 

mg/L 

RT 

mg/L 

1 5,62 22,30 130,00 1,10 0,00 83,45 7,05 10,69 0,06 8,2 

2 5,99 22,70 80,00 0,30 0,13 80,80 6,90 18,00 0,03 17,2 

3 6,32 24,45 510,00 0,38 0,00 81,90 6,69 12,45 0,12 7,3 

4 6,44 25,75 316,00 0,18 0,00 81,80 6,61 12,65 0,44 12,2 

5 6,45 26,00 50,00 0,38 0,00 85,50 6,89 20,48 0,33 10,5 

6 6,16 24,25 20,00 0,80 0,06 82,30 6,74 35,45 0,45 32,0 

7 6,70 25,00 18,00 0,86 0,00 88,15 7,28 23,05 0,85 19,7 

8 6,95 22,30 30,00 1,19 0,39 89,20 7,48 21,35 0,51 18,7 

9 6,86 20,20 70,00 0,10 0,00 88,20 7,45 20,45 0,73 15,8 

10 6,52 24,00 200,00 0,64 0,00 81,15 6,81 26,45 0,39 22,8 

11 7,12 23,00 396,00 0,85 0,23 89,05 7,67 27,15 0,47 21,0 

* PC (pontos de coleta), T (temperatura), CT (coliformes termorolerantes), DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio), N (nitrogênio), OD (oxigênio dissolvido % - ml), TU (turbidez), 

PT (fósforo total), , RT (resíduos totais). 

Fonte: Produção dos autores (2015). 
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APÊNDICE E – Resultados das análises de cada parâmetro da 3° campanha (fevereiro - 

2014). 

PC pH T °C 
CT 

NMP 

DBO 

mg/L 

N 

mg/L 
OD % 

OD 

mg/L 

TU 

UNT 

PT 

mg/L 

RT 

mg/L 

1 5,06 22,44 121,00 2,00 0,00 83,55 7,12 2,75 0,12 1,00 

2 5,56 22,40 231,00 3,10 0,00 81,65 7,02 5,05 0,13 0,50 

3 6,26 23,50 187,00 5,30 0,25 76,90 6,51 12,00 0,00 3,33 

4 6,15 24,65 215,00 2,60 0,00 84,65 7,04 9,05 0,03 5,33 

5 6,12 25,30 231,00 4,10 0,00 87,05 7,09 15,00 0,00 9,33 

6 6,08 24,65 242,00 3,60 0,29 85,05 6,97 17,50 0,00 11,83 

7 6,44 24,80 198,00 7,80 0,00 89,35 7,42 13,00 0,00 8,17 

8 6,45 24,75 198,00 8,80 0,17 89,90 7,44 13,50 0,00 8,00 

9 6,69 24,95 209,00 2,00 0,00 89,25 7,39 16,00 0,00 8,50 

10 6,54 24,20 286,00 4,00 0,00 85,05 7,31 18,50 0,00 10,00 

11 6,63 24,20 264,00 1,30 0,57 89,70 7,20 22,50 0,00 17,67 

* PC (pontos de coleta), T (temperatura), CT (coliformes termorolerantes), DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio), N (nitrogênio), OD (oxigênio dissolvido % - ml), TU (turbidez), 

PT (fósforo total), , RT (resíduos totais). 

Fonte: Produção dos autores (2015). 
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APÊNDICE F – Resultados das análises de cada parâmetro da 4° campanha (maio - 2014). 

PC pH T °C 
CT 

NMP 

DBO 

mg/L 

N 

mg/L 
OD % 

OD 

mg/L 

TU 

UNT 

PT 

mg/L 

RT 

mg/L 

1 6,07 22,01 110,00 0,35 0,31 81,20 7,09 4,05 0,08 9,67 

2 6,77 21,25 120,00 0,53 1,44 81,20 7,47 4,65 0,02 3,50 

3 6,78 22,10 140,00 0,68 1,73 83,65 6,83 9,30 0,24 4,00 

4 7,00 22,90 165,00 0,5 0,01 86,20 7,46 8,35 0,46 10,33 

5 7,00 23,00 187,00 0,52 1,01 87,30 7,54 12,50 0,21 8,17 

6 6,99 22,00 165,00 0,48 0,63 89,20 7,39 13,50 0,47 14,00 

7 7,55 22,45 121,00 0,37 0,80 87,35 7,51 13,00 0,23 8,83 

8 7,38 22,15 190,00 0,44 1,11 90,10 7,84 13,00 0,73 8,00 

9 7,58 21,80 193,00 0,58 0,57 89,00 7,84 13,00 0,22 7,67 

10 7,58 21,20 187,00 0,27 1,79 85,40 7,78 17,00 0,36 12,33 

11 7,64 21,40 198,00 0,83 1,65 89,72 8,17 21,50 0,53 19,00 

* PC (pontos de coleta), T (temperatura), CT (coliformes termorolerantes), DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio), N (nitrogênio), OD (oxigênio dissolvido % - ml), TU (turbidez), 

PT (fósforo total), , RT (resíduos totais). 

Fonte: Produção dos autores (2015). 
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APÊNDICE G – Tabela dos resultados encontrados pelo IQA-CETESB. 

 

PC 1° Campanha 2° Campanha 3° Campanha 4° Campanha 

1 89,00 71,00 66,00 76,00 

2 77,00 75,00 67,00 79,00 

3 73,00 71,00 74,00 72,00 

4 72,00 68,00 73,00 72,00 

5 65,00 73,00 72,00 74,00 

6 73,00 71,00 71,00 70,00 

7 73,00 71,00 76,00 75,00 

8 70,00 73,00 76,00 68,00 

9 74,00 70,00 76,00 74,00 

10 70,00 68,00 72,00 70,00 

11 73,00 67,00 75,00 65,00 

 * PC (pontos de coleta). 

Fonte: Produção dos autores (2015). 
 


