
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – UFJ 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS 

GEOGRÁFICOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSUNÇÃO ANDRADE DE BARCELOS 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E SEDIMENTOLÓGICAS 

DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ESPORA-GO 

 

 

 

 

 

 

JATAÍ 

2021  



 

Documento assinado eletronicamente por Joao Batista Pereira Cabral, 
Professor do Magistério Superior, em 30/06/2021, às 18:44, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por ASSUNCAO ANDRADE DE 
BARCELOS, Usuário Externo, em 01/07/2021, às 21:31, conforme horário 
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 
de outubro de 2015. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código 
verificador 2167049 e o código CRC 336D1DC0. 

 

 

Referência: Processo nº 23070.026918/2021-93 SEI nº 2167049 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA 

DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE TESES 

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por  meio  da Biblioteca  Digital  

de Teses e Dissertações (BDTD/UFG),  regulamentada pela Resolução CEPEC nº 

832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 9.610/98, 

o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 

impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a 

partir desta data. 

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de 

responsabilidade exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) 

orientador(a) firmam o compromisso de que o trabalho não contém  nenhuma  violação 

de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros. 

[  ] Dissertação [ x ] Tese 
 

 

Assunção Andrade de Barcelos 
 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E SEDIMENTOLÓGICAS DO 

RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ESPORA-GO 

 

Concorda com a liberação  total do documento [ x ] SIM [ ] NÃO¹ 

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de 

defesa. Após esse período, a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante: 

a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a); 

b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo da 

tese ou dissertação. 

O documento não será disponibilizado durante o período de embargo. 

Casos de embargo: 

- Solicitação de registro de patente; 

- Submissão de artigo em revista científica; 

- Publicação como capítulo de livro; 

- Publicação da dissertação/tese em livro. 

Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo autor. 

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser 

preenchido pelo orientador) 

1. Identificação do material bibliográfico 

2. Nome completo do autor 

3. Título do trabalho 



 

ASSUNÇÃO ANDRADE DE BARCELOS 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E SEDIMENTOLÓGICAS 

DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ESPORA-GO 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Geografia/PPGGEO da Universidade 

Federal de Jataí, como requisito para 

obtenção do título de Doutor em Geografia. 

 

 

Área de concentração: Organização e 

gestão do espaço nos domínios do Cerrado 

Brasileiro. 

 

Linha de pesquisa: Análise ambiental do 

Cerrado Brasileiro. 

 

Orientador: Prof. Dr. João Batista Pereira 

Cabral. 

 

 

 

 

JATAÍ 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Da 

Cunha, Professora do Magistério Superior, em 24/06/2021, às 18:09, 

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - REGIONAL JATAÍ 

ATA DE DEFESA DE TESE 

 

Ata Nº 12 da sessão de Defesa de Tese de Assunção Andrade de Barcelos que confere o título de Doutor em 

Geografia, na área de concentração em Organização e Gestão do Espaço Urbano e Rural do Cerrado 

Brasileiro. Aos vinte quatro dias do mês de junho de 2021, a partir das 14h, por meio de videoconferência, 

realizou-se a sessão pública de Defesa de Tese intitulada “AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

LIMNOLÓGICAS E SEDIMENTOLÓGICAS DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA 

DE ESPORA-GO”. Os trabalhos foram  instalados pelo Orientador, Professor Doutor João Batista Pereira 

Cabral (UFG / REJ) com a participação dos demais membros da Banca Examinadora: Professora Doutora 

Célia Alves de Souza [Geografia/Unemat], membro titular externo; Professora Doutora Rosicler Theodoro 

da Silva [EFPH/PUC- GO], membro titular externo, Professora Doutora Eliane Maria Foleto [DPTO-

GEO/UFSM], membro titular externo; Professora Doutora Márcia Cristina da Cunha ( UFG /REJ), 

membro titular interno. Durante a argüição os membros da banca não fizeram sugestão de alteração do título 

do trabalho. A Banca Examinadora reuniu-se em sessão secreta a fim de concluir o julgamento da Tese tendo 

sido o candidato aprovado pelos seus membros. Proclamados os resultados pelo Professor Doutor João Batista 

Pereira Cabral, Presidente da Banca Examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se 

a presente ata que é assinada pelos Membros da Banca Examinadora, aos vinte quatro dias do mês de junho 

de 2021 . 

 

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Joao Batista Pereira Cabral, 

Professor do Magistério Superior, em 24/06/2021, às 18:09, conforme 

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 

do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rosicler Theodoro da 

Silva, Usuário Externo, em 24/06/2021, às 18:11, conforme horário oficial de 

Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 

2015 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eliane Maria Foleto, Usuário Externo, 

em 24/06/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no 

art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Celia Alves de Souza, Usuário Externo, 

em 24/06/2021, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no 

art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 

site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id 

_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2159857 e o código CRC 

157C7614. 

 Referência: Processo nº 23070.026918/2021-93 SEI nº 2159857 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na ciência, a gente trafega pelo mundo das 

incertezas. O máximo que você consegue é 

estreitar essas incertezas. Ciência é sempre uma 

aproximação”.  

 

 

Walter Neves (2019).



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por direcionar meu caminho à Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 

Aos meus pais,  

João dos Santos Barcelos (João Cuiabano - in memoriam) e  

Adélia Andrade de Barcelos (in memoriam), 

pelos ensinamentos, dedicação e respeito.  

 

A minha esposa, 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos. 

Aos meus filhos e filha, 

 Rafael Martins Barcelos, 

Hortênsia Costa Barcelos, 

Aurélio Miguel Costa Barcelos, 

 Alexandre Miguel Costa Barcelos,  

 pelo apoio de sempre. 

Em especial, a minha filha, Hortênsia Costa Barcelos, que aprendeu a olhar nas 

páginas anteriores. Neste trabalho, sempre uma colaboradora nas dificuldades técnicas 

computacionais. 

  

Ao meu mestre e orientador, Prof. Dr. João Batista Pereira Cabral, pelas 

constantes correções de textos e incentivos no desenvolvimento deste trabalho, sendo 

sempre um amigo e companheiro, me apoiando e orientando a evoluir 

profissionalmente, sempre como uma inspiração para mim, desde a graduação, quando 

me orientou no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, no Mestrado e, agora, no 

Doutorado. 

 

Aos meus irmãos: 

Vicente Celso Barcelos, Dilma Andrade de Freitas, Pedro Dos Santos Barcelos, João 

Acácio Barcelos, Antônio Carlos Barcelos, Vilma Andrade Barcelos, Firmino Gomes 

Barcelos, Luiz Mar Barcelos e José Andrade Barcelos (in memoriam) 

 



À UFJ, por ter contribuído com o transporte do material para coleta de dados no 

reservatório. 

Ao Laboratório de Geociências Aplicadas, por poder usar suas dependências 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Aos colegas de laboratório, que contribuíram com as coletas de dados no 

reservatório da UHE Espora, Patrícia da Silva Gomes, Fernanda Luíza Ramalho, Celso 

Carvalho Braga, Sheyla Olivia Groff Birro, Isabel Rodrigues da Rocha, Dalila Brito de 

Jesus. 

Ao piloto do barco, Aureliano Gouveia de Morais Neto. 

 

Quero aqui expressar os meus horados agradecimentos ao curso de Enfermagem, 

em nome de todas as coordenadoras e coordenadores que já passaram pelo curso, que 

sempre me apoiaram e me incentivaram na graduação e pós-graduação. Ficam aqui os 

meus agradecimentos, que continue sempre apoiando a cada um que passar por aqui. 

 

Ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - PROCAD, da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes/Brasil, pelo Edital Capes 

071/2013, do Processo nº 88881.068465/2014-01, que permitiu o financiamento dos 

materiais e análise da pesquisa, que foram disponibilizados pelo Laboratório de 

Geociências Aplicas da Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 

Ao produtor rural Mozart Carvalho de Assis, por disponibilizar a infraestrutura 

de sua fazenda às margens do reservatório da UHE Espora para apoio logístico durante 

as coletas em campo de amostragem no reservatório da UHE Espora. 

 

Ao produtor rural Valdecy Morais de Oliveira e sua esposa Zenilda Franco 

Oliveira, da Fazenda Bacuri, por disponibilizarem uma casa para nos acomodar durante 

parte do período de pesquisa em campo, pelos cafés, bolos e requeijão de manhã, de 

Dona Zenilda, por disponibilizar seu tempo e de seu colaborador, Sr. Rubinaldo Santos 

Barros (Bino) e o trator para arrastar o caminhão na descida e subida do rio para 

adentrar no reservatório da UHE Espora, em todos os campos de pesquisa



RESUMO 

Por ser fundamental à vida, o ser humano possui certa dependência no que se refere à 

qualidade e quantidade de água. O aumento pela demanda por alimentos e a crescente 

necessidade por energia elétrica têm, cada vez mais, ampliado o uso da água. O presente 

trabalho tem como objetivo compreender a dinâmica do uso e ocupação da terra e sua 

influência no aspecto espacial e temporal na qualidade das águas e no processo de 

sedimentação do reservatório da UHE Espora. localizada entre os municípios de 

Serranópolis, Aporé e Itarumã, no trecho médio da bacia do rio Corrente, no estado de 

Goiás. O reservatório da UHE Espora é tipicamente rural, pois, não recebe, de forma 

direta, efluentes de áreas urbanas e industriais das cidades existentes na bacia. Para 

compreender o processo de uso e ocupação das terras na área de estudo, foi realizada 

análise temporal em dois períodos distintos, correspondentes às fases anterior e posterior 

à construção do reservatório. Para compreender a dinâmica espacial e temporal das águas 

do reservatório da UHE Espora, foram definidos 34 pontos de amostragem. Foram 

realizadas coleta de água em quatro períodos distintos: agosto de 2017 (inverno), 

novembro de 2017 (primavera), janeiro de 2018 (verão) e abril de 2018 (outono). Os 

parâmetros limnológicos avaliados foram: Potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura 

da água (T), Total de Sólidos Dissolvidos (TSD), Turbidez (Turb), Transparência da água 

(Transp.), Oxigênio Dissolvido (OD), Condutividade Elétrica (CE), Concentração de 

Sólidos Suspensos (CSS), Clorofila-a (CHL-a), Fósforo (P) e Coliformes termotolerantes 

(CT). A avaliação do processo de sedimentação foi pautada na análise granulométrica dos 

sedimentos, estudo de fácies e modelos deposicionais.  A coleta de sedimentos de fundo 

do Reservatório ocorreu em janeiro de 2017. Os procedimentos metodológicos adotados 

foram: para análise do uso da terra, a classificação supervisionada; a análise qualitativa 

dos parâmetros limnológicos foi realizada com base no ordenamento jurídico brasileiro, 

de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005; as análises estatísticas das variáveis 

limnológicas foram realizadas em conformidade com a correlação de Pearson; a análise 

granulométrica dos sedimentos foi realizada de acordo com o método da pipetagem e 

peneiramento; os perfis de sedimentação foram descritos por intermédio de análise de 

fácies e classificados de acordo com os modelos deposicionais de corrente, delta e leito. 

Conforme os dados analisados, verificou-se que, na área de estudo, ocorre predomínio do 

relevo suave ondulado, com predomínio de Latossolo e menor proporção de Neossolo. A 

variação altimétrica varia entre 553 a 850m. O clima da área de estudo é classificado 

como Tropical Úmido - Aw e o mês com precipitação mais elevada foi novembro, 

verificando-se que em agosto ocorreu a menor nível precipitação. Nos períodos 

analisados, o pH variou entre 5,3 a 7,5, a Temperatura da água variou de 27,4 a 34°C, a 

CE entre 4,37 a 6.89 µS/cm, o TSD entre 1.46 a 3,55 mg/L, a Turb de 1,25 a 4.89 NTU, 

a variação do OD foi entre 6,65 a 9,24 mg/L, a transp da água variou entre 1,68 a 4.65m, 

a CSS variou em 0,0005 a 0,0009 mg/L, a CHL-a variou entre 0,421 a 8,841 µg/L e o P 

foi o parâmetro que apresentou maior variação entre todos os parâmetros, de 0,001 a 1,687 

mg/L. Conforme a classificação Conama nº 357/2005, o fósforo apresenta valores que 

classificam as águas do reservatório na classe 4. Os sedimentos depositados no 

reservatório indicam a ocorrência de 23,3% da fração areia, 33,3% areia síltica, 23,3% 

silte arenoso e 20,0% são siltes. De acordo com análise de fácies e modelo deposicionais, 

ocorre na presença dos depósitos de corrente no trecho inicial do reservatório, com 

predomínio de material arenoso; próximos às áreas de influências dos afluentes sobre o 

reservatório, foram verificados fáceis típicos de depósitos de delta, enquanto que os 

depósitos de leito foram verificados nas áreas em que ocorre a menor velocidade de 

escoamento da água e nas áreas próximas ao barramento. 

Palavras-Chave: Reservatório. Limnologia. Resolução Conama n° 357/2005. 



ABSTRACT 

For being fundamental to life, the human being has a certain demand on what regards 

water quality and quantity. The increase in the demand for food, and in the need for 

electricity, has been increasingly extending the use of water. The present work aims to 

comprehend the land use and occupation dynamics and its influence in water quality and 

sedimentation process of the Espora Hydroelectric Power Plant (HPP), located between 

the municipalities of Serranópolis, Aporé and Itarumã, in the middle stretch of the 

Corrente River basin, state of Goiás. The Espora HPP reservoir is typically rural since it 

does not directly receive effluents from the urban and industrial areas from the 

municipalities comprised by the basin. To comprehend the process of land use and 

occupation in the study area, a temporal analysis was conducted in two distinct periods. 

To understand the spatial and temporal dynamics of the waters of the Espora HPP 

reservoir, 34 sampling points were defined. Water samplings were performed in four 

different periods: August 2017 (winter), January 2018 (summer), and April 2018 (fall). 

The evaluated limnological parameters were: Potential Hydrogen (pH), Water 

Temperature (Temp.), Total Dissolved Solids (TDS), Turbidity (Turb.), Water 

Transparency (Transp.), Dissolved Oxygen (DO), Electrical Conductivity (EC), 

Concentration of Suspended Solids (CSS), Chlorophyll a (CHL-a), Phosphorus (P) and 

Thermotolerant Coliforms (TC). The valuation of the sedimentation process was based 

on the granulometric analysis of the sediments, facies analysis and deposition models. 

The sampling of the sediments from the bottom of the reservoir took place in January 

2017. The adopted methodologies were: supervised classification, for the land use 

analysis; the Brazilian legal system, according to the CONAMA Resolution n. 357/2005, 

for the qualitative analysis of limnological parameters; Pearson Correlation, for the 

statistic analyses of the limnological variables; pipetting and sieving, for the 

granulometric analysis of the sediments; and the sedimentation profiles were described 

through a facies analysis, being later classified according to the stream, delta and riverbed 

deposition models. According to the analyzed data, a predominance of gently undulating 

slopes, with the predominance of Latosols, followed by Neosols in a lower proportion. 

The altimetry varies from 553 to 850 m. The climate of the area is classified as Tropical 

Wet – Aw, and the month with the highest rainfall was November, with August 

registering the lowest precipitation. In the analyzed periods, pH ranged from 5.3 to 7.5; 

water temperature varied from 27.4 to 34°C; EC stayed between 4.37 to 6.89 µS/cm; TSD 

registered values from 1.46 to 3.55 mg/L; Turbidity varied from 1.25 to 4.89 NTU; DO 

showed a variation between 6.65 to 9.24 mg/L; Water Transparency ranged from 1.68 to 

4.65 m; the CSS stayed between 0.0005 to 0.0009 mg/L; CHL-a presented values from 

0.421 to 8.841 µg/L, and P was the parameter to show the highest variation among all, 

from 0.001 to 1.687 mg/L. According to the CONAMA Resolution n. 357/2005, 

phosphorus shows values that rates the waters from the reservoir as Class 4. The 

sediments deposited in the reservoir indicate the occurrence of 23.3% of the fraction sand, 

33.3% of silty sand, 23.3% of sandy silt, and 20% of silt. According to the facies and 

depositional model analyses, there is the occurrence of stream depositions in the initial 

stretch of the reservoir, with the predominance of sandy material; near the areas of 

influence of the affluents on the reservoir, facies typical from river deltas were verified, 

while riverbed deposits were verified in areas with slower water flow and in areas next to 

the dam. 

Keywords: Reservoir. Limnology. CONAMA Resolution n. 357/2005
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Por ser fundamental à vida e à geração de energia, a água é um dos principais 

recursos naturais com múltiplas utilidades. O crescimento populacional, o aumento da 

demanda por alimentos e a crescente demanda por energia elétrica têm ampliado os 

múltiplos usos desse recurso natural, o qual, nas últimas décadas, vem sendo alterado nas 

suas condições naturais. 

O ser humano possui certa dependência no que se refere à qualidade e quantidade 

da água. Devido suas características, a água dependem das condições naturais de uso e 

ocupação das terras na bacia hidrográfica. Nesse sentido, há políticas que estabelecem 

normativas sobre o uso da água para geração de energia e múltiplos fins, que estabelecem 

parâmetros e limites concebíveis de elementos estranhos, considerando a mesma 

inadequada para o consumo humano e manutenção da biota, como a Resolução Conama 

nº 357/2005 (BRASIL, 2005; TUNDISI; 2006). 

A Lei nº 9.433/1997 (BRASIL, 1997) instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos no Brasil, que tem como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações, 

disponibilizar água com padrões de qualidade para uso, utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos, com base no desenvolvimento sustentável, prevenir e defender o 

pais de possíveis eventos hidrológicos. Essa lei constituiu-se em um instrumento para o 

enfretamento dos desafios resultantes das crescentes demandas populacionais no 

perímetro urbano e agrícola (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006; BRAGA et al., 

2006). 

Os ecossistemas aquáticos (rios e reservatórios) são constantemente influenciados 

pelo aumento da deterioração ambiental promovida pelas atividades antrópicas, que têm 

proporcionado o aumento da concentração de efluentes industriais e domésticos sobre o 

corpo hídrico e a intensificação do uso de agrotóxicos nas atividades agropecuárias, os 

quais, associados à construção de reservatórios para geração de energia elétrica, 

contribuem para as perdas de habitat, com perturbações, principalmente, da fauna e a 

introdução de outras espécies (MOYA; TOMANOVA; OBERDORFF, 2007; 

BOTELHO; FROES; SANTOS, 2012; ROLAND et al., 2012; BARRETO et al., 2014). 

O aumento da demanda para produção de alimentos, geração de energia elétrica, 

irrigação, tem cada vez mais, contribuído para o aumento da construção de reservatórios 

(CUNHA, 2013; YAN, 2016). Esses reservatórios são feitos por represamentos de um 
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curso hídrico (rio), que passa a sofrer modificações, principalmente com baixos valores 

de oxigênio e mudanças químicas que interferem na qualidade de suas águas nas primeiras 

etapas de sua formação, e, por fim, na estabilidade ecológica que existia antes da 

construção do empreendimento (CHAPMAN, 1996; WINTON; CALAMITA; WEHRLI, 

2019). No caso do reservatório da UHE Espora no rio Corrente, a construção teve como 

propósito para geração de energia elétrica.  

A construção de reservatórios de água para diferentes fins traz benefícios sociais, 

como a geração de energia elétrica, abastecimento à população, irrigação, controle de 

cheias, navegação, lazer e dessedentação animal, mas, por outro lado, traz impactos 

negativos: modificações da qualidade da água, alagamentos de áreas produtivas, 

destruição da fauna e flora aquática, sedimentação, menor tempo de vida útil para geração 

energia do reservatório (BRANCO; ROCHA, 1977; TUNDISI; MATSUMURA 

TUNDISI, 2008; PAERL et al., 2016).  

Segundo Machado (2004), a geração de energia elétrica no Brasil depende, 

principalmente, dos recursos hídricos de todo país. Sendo assim, desde o início do século 

XX, o setor energético é o principal usuário dos recursos hídricos do país. Segundo a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2019), de toda energia gerada no Brasil, 

cerca de 64% vêm das hidroelétricas, dentre as quais se destacam, na produção de energia, 

as usinas hidrelétricas de Balbina (AM), Sobradinho (BA), Corumbá (GO), Serra da Mesa 

(GO), Ilha Solteira (SP) e Itaipu (PR). No sudoeste de Goiás, destacam-se as usinas de 

Caçu, Barra dos Coqueiros e Foz do rio Claro, na bacia do rio Claro, Salto e Salto do rio 

Verdinho, na bacia do rio Verde, e Espora, na bacia do rio Corrente (BRASIL, 2017). 

A construção de reservatórios, o aumento da agricultura tem proporcionado o 

desmatamento do Cerrado e de outros biomas, contribuindo com as mudanças dos 

processos biogeoquímicos, com a capacidade de autodepuração das águas e com a perda 

da biodiversidade aquática (THOMAZ; GOMES 2005; WARD et al., 2013; 

AGOSTINHO et al., 2013b; CUNHA et al., 2013). 

Os estudos sobre qualidade das águas e o processo de sedimentação em 

reservatórios não estão diretamente relacionados à sua pureza, mas, especificamente, às 

características físicas, químicas e biológicas. De certa forma, pode-se dizer que a 

qualidade de um corpo hídrico se dá, principalmente, pelo uso e ocupação das terras na 

bacia hidrográfica. Ainda que uma bacia hidrográfica possa estar preservada, a qualidade 

da água pode ser desestabilizada pelo escoamento superficial, que pode conter fragmentos 



22 

 

de rocha em suspensão. Sendo assim, o tipo de uso e cobertura vegetal do solo tem grande 

influência sobre a qualidade da água (CORADI; FIA; PEREIRA-RAMIREZ, 2009; 

DING et al., 2016; SHI et al., 2017). 

O resultado das atividades antropogênicas na bacia hidrográfica tem forte 

influência nos corpos hídricos, devido ao lançamento de efluentes domésticos e 

industriais, além do escoamento superficial proveniente de áreas agrícolas, transformando 

o reservatório em um ambiente que resultou na degradação da qualidade dos recursos 

hídricos e efeitos adversos à biota (TUCCI; MENDES, 2006; VAROL et al., 2013; 

ZEINALZADEH; REZAEI, 2017). 

As modificações de uso e ocupação das terras nas bacias hidrográficas se dão por 

diferentes processos, podendo ser naturais ou antrópicos (LAMBIN et al., 2003). Com a 

construção de reservatórios, ocorrem modificações nos cursos d’água naturais, 

ocasionando uma redução nas características hidráulicas da água em toda a extensão do 

barramento, gerando uma diminuição da velocidade da água, o que contribui com a 

deposição gradual dos sedimentos que são carreados pelas águas, gerando assoreamento 

e eutrofização; com isso, há uma diminuição do armazenamento de água e menor geração 

de energia (CARVALHO et al., 2000; HEBERTS et al., 2018; LOPES; ARAÚJO, 2019). 

O assoreamento gradual e a eutrofização das águas passam a ser um dos principais 

problemas nos reservatórios, pois, acarretam problemas ambientais, de engenharia e 

economia, levando à perda de volume de água e degradação do ecossistema aquático, 

(SUGUIO; BIGARELLA, 1979; CARVALHO, 1991; SÁNCHEZ, 2013; MERINA et al., 

2016; HEBETS et al., 2018; GRYGAR, 2018). 

Segundo Ewaid e Abed (2017), Romero et al. (2016), Behmel et al. (2016) e Wu 

et al. (2018), o fornecimento de dados sobre a qualidade das águas permite a 

disponibilização de importantes informações, pois, elas vão delinear o estado geral das 

águas, podendo ser uma colaboração extremamente importante na escolha da técnica de 

tratamento de água adequado para impedir sua contaminação. 

Para se ter um acompanhamento sobre as condições ambientais de uma bacia 

hidrográfica e sua influência sobre um reservatório, deve-se fazer controle e análises 

intermitentes dos parâmetros sobre a qualidade do corpo hídrico. Os fatores antrópicos, 

crescimento populacional e o avanço tecnológico, segundo Kobiyama, Mota e Corseuil 

(2008), são um dos principais problemas relacionados à qualidade da água, aliando a isso 

outros fatores. 
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Consequentemente, a construção de uma usina hidrelétrica exige uma 

destruição significativa do meio ambiente, causando um grande 

desequilíbrio ambiental, sendo os recursos hídricos os mais 

prejudicados, pois, sofrem mudanças nos seus ecossistemas, 

transformando rios em lagos, comprometendo a qualidade de suas 

águas (KOBIYAMA; MOTA; CORSEUIL, 2008). 

 

A água pode ser analisada, quantificada e classificada, utilizando registros de 

dados com normas de propriedades ao fornecimento humano. Uma maneira de verificar 

a qualidade das águas é por intermédio dos elementos potencialmente tóxicos existentes 

na bacia hidrográfica. Os mesmos, ao serem carreados pelos rios, são depositados no 

reservatório e acabam se acumulando nas águas e sedimentos, causando efeitos tóxicos e 

adversos à biota (HAHN et al., 2019; LI LIN et al., 2020). Esses elementos, além de 

degradar o ecossitema aquático e terrestre, altera a qualidade das águas, e podem ser 

absorvidos pela flora e fauna, ser transportados para outras massas de água e contaminar 

alimentos consumidos pelos seres vivos (LEE et al., 2017; ZHU et al., 2019). 

Segundo Branco e Rocha (1977), “a qualidade da água precisa ser avaliada, 

controlada e padronizada de forma a não conter nada de anormal a sua natureza”. A 

qualidade da água deve ser acompanhada por meio das análises de alguns parâmetros 

mais comuns na água, dentre os quais se citam como exemplos: temperatura da água, 

turbidez, sabor, odor, pH, oxigênio dissolvido, entre outros (ANA, 2017). 

A diminuição da velocidade e da turbulência da água no interior do reservatório 

causa perda da capacidade de transporte, proporcionando uma deposição contínua e 

gradual do material transportado pelo curso do rio, contribuindo na diminuição da 

capacidade de retenção de água e menor geração de energia (SAUNITTI; FERNANDES; 

BITTENCOURT, 2004; MERINA et al., 2016; FOTEH et al., 2018). 

Com a criação do Plano Nacional de Agroenergia, com investimentos voltados a 

incentivar a produção de etanol, intensificou-se a modernização da agricultura, com a 

expansão de lavouras de cana-de-açúcar para produção etanol e açúcar (SILVA; 

PIETRAFESA; SANTOS, 2011). Diante disso, Sanchez (2013) cita que, seja qual for a 

alteração da qualidade ambiental, tem-se um desequilíbrio dos sistemas naturais ou 

antropizados, que na maioria das vezes são decorrentes da ação humana. 

De acordo com Ferreira et al. (2016), e Lopes et al. (2016), o Cerrado vem 

apresentando muitas modificações em relação ao aspecto original, pois, com a expansão 

da agropecuária, diversas áreas naturais foram convertidas em áreas de pastagem 
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extensivas e agriculturas de soja, milho e, mais recentemente, de cana-de-açúcar, 

principalmente pela necessidade de expansão e modernização da agricultura e pecuária 

para o atendimento dos mercados nacional e internacional. Com isso, ocorreu o avanço 

de áreas agricultáveis para o interior do Brasil, chegando às áreas de transição do Bioma 

Cerrado com o Amazônico, transformando essas áreas em cultivos agrícolas e pastagem. 

De acordo com Sauer e Leite (2012), Cabral et al. (2013) e Oliveira, Ferreira e 

Garvey (2018), o processo de expansão agropastoril e a fronteira agrícola, que ocorreu a 

partir da década de 1970, têm cada vez mais retirado a cobertura vegetal e têm contribuído 

na diminuição original do bioma Cerrado, sendo substituído por extensos campos de 

pastagem, áreas agrícolas (soja e milho) e plantio de cana-de-açúcar para produção de 

etanol.  

Por ser considerada uma bacia voltada para a pecuária extensiva, a área de 

influência direta do reservatório da UHE Espora passa ser uma contribuidora com a 

degradação da qualidade da água do rio Corrente, o que provoca a destruição da flora e 

fauna aquáticas, por intermédio da erosão laminar, contribuindo com a sedimentação do 

reservatório (BIRRO, 2019; BARCELOS et al., 2019).  

Com o intuito de preencher a carência de estudos sobre qualidade das águas e 

sedimentação em reservatórios na região do Sudoeste de Goiás, onde estão sendo 

planejados e construídos empreendimentos hidráulicos (ANA; SPR 2013), foram 

selecionados como objeto de estudo a área de influência direta e o reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Espora no rio Corrente, localizada no terço médio do rio Corrente, a 

jusante do povoado de Itumirim, na bifurcação da BR 060 com a GO 184, entre os 

municípios de Serranópolis, Aporé e Itarumã, delimitada entre as coordenadas UTM E-

370000, E-410000 e N-7927000, N-7963000, com o sistema de Projeção UTM –– WGS 

84, Folha SE-22-YB (Mapa 1). 

O propósito de escolha do reservatório da UHE Espora para o desenvolvimento 

desta pesquisa, se deve pela escassez de estuados relacionado sobre a qualidade das águas 

e sedimentação do reservatório, para disponibilizar à sociedade. A área da bacia da 

encontra-se ocupada, principalmente, pela pecuária extensiva, agricultura de milho, soja 

e cana-de-açúcar para produção de etanol. Tal escolha deve-se ao interesse de realizar 

pesquisas que visem suprir demandas de estudos sobre as propriedades físicas, químicas 

e biológicas do reservatório no rio Corrente, no Sudoeste de Goiás, formador da bacia do 

Paraná. 
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Mapa 1 - Localização da área da bacia hidrográfica da UHE Espora 

 
.



26 

 

A área de estudo da UHE Espora encontra-se sob o domínio do bioma Cerrado, 

devido suas características físicas (solo, geologia e declividade) e marcado pela crescente 

expansão das atividades agropastoris, que, cada vez mais, vêm alterando a paisagem 

natural do Cerrado nas últimas décadas. Acrescido a isso se têm a intensificação do 

plantio de cana-de-açúcar para produção etanol e a construção de reservatório para 

produção de energia elétrica (SAUER; PIETRAFESA, 2012; SILVA, 2013; OLIVEIRA, 

2014; FERREIRA; SOBRINHO, 2018).   

O rio Corrente é formado pela junção dos rios Jacuba e Formoso, que nascem no 

Parque Nacional das Emas (PNE), com uma extensão em torno de 450 km, na margem 

direita do rio Paranaíba. A bacia do rio Corrente possui aproximadamente 7.323,46 km². 

O rio Corrente é um afluente da margem direita do rio Paranaíba, que faz divisa entre os 

estados de Minas Gerais e Goiás, com potencial hidrelétrico, contribuinte da bacia do 

Paraná. 

A UHE Espora teve início de construção em 2001 e entrou em operação em 

setembro de 2006, com capacidade de gerar 32 megawatts (MW), interligada com o 

sistema ANEEL, a 225 km da foz no rio Paranaíba e 455 km da cidade de Goiânia, com 

concessão de 35 anos (SOUSA JÚNIOR; SINISGALLI, 2005). 

Em 31 de janeiro de 2008, em decorrência da intensa precipitação ocorrida na área 

de influência do reservatório, ocorreu o rompimento da barragem do reservatório da UHE 

Espora; devido ao aumento do volume de água, o leito do rio não suportou a vazão, que 

culminou no rompimento da barragem, deixando rastro de destruição no leito, com perda 

de matas ciliares, áreas de vegetação, perda de animais, plantações agrícolas e pontes. 

(AGÊNCIA ESTADO, 2008; MONTALVÃO, 2008; ANA, 2010).  

De acordo com o Relatório Geral das Vistorias em Barragens no Estado de Goiás, 

o rompimento de barragens deu-se por eventos meteorológicos adversos, combinados 

com a falta de manutenção de infraestrutura hídrica (GOIÁS, 2015). 

Diante do exposto anteriormente descrito e a extensão conceitual sobre o tema, a 

questão norteadora desta pesquisa foi: como o uso e ocupação das terras interferem no 

processo da qualidade das águas e sedimentação do reservatório da UHE Espora, visto 

que o uso das terras na bacia se dá pela criação extensiva de gado, agricultura de milho, 

de soja e pela implementação da cana-de-açúcar para produção e etanol. 

Com vistas a responder ao questionamento da pergunta norteadora, a presente 

pesquisa tem por objetivo geral compreender a dinâmica de uso e ocupação da terra e sua 
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influência no aspecto espacial e temporal na qualidade das águas e no processo de 

sedimentação do reservatório da UHE Espora. 

 

Os objetivos específicos são: 

• Compreender a influência dos elementos físicos (Geologia, Relevo, Solos e 

Chuva) da área de estudo sobre a qualidade das águas e no processo de 

sedimentação de reservatório; 

• Verificar como ocorreu o processo de uso e ocupação das terras, antes e após a 

construção do reservatório, a fim de identificar as possíveis áreas de contribuição 

de sólidos e nutrientes para o reservatório; 

• Avaliar se a qualidade das águas do reservatório está em acordo com o 

ordenamento jurídico e como se classificaram em relação ao enquadramento de 

corpos hídricos; 

• Detectar quais são os modelos deposicionais vigentes, para subsidiar estudo em 

relação ao processo de assoreamento do reservatório.  
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2 SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA   

 

2.1 BACIA HIDROGRÁFICA E USO DA TERRA 

Cada vez mais, há um enfoque nas pesquisas sobre o uso e ocupação das terras em 

bacias hidrográficas, desde pequenas bacias, bacias urbanas, estaduais, até mesmo bacias 

de extensão nacional, que compreendem os biomas nacionais. A permanente expansão de 

atividade agrícola na região do Cerrado brasileiro representa transformações nas 

paisagens naturais, especialmente, na concentração de áreas com vegetação nativa. 

As bacias hidrográficas são formadas por conjuntos de canais de drenagem de 

água. Cada bacia hidrográfica recebe certa quantidade de água; isso está relacionado com 

tamanho da sua área de drenagem e pelos processos naturais de precipitação, evaporação, 

infiltração e escoamento superficial, que atuam como agentes modeladores do terreno 

através dos processos erosivos, entre outros.  

São compreendidas também por rede hidrográfica natural, que recebe influência 

da área de drenagem, sendo um reservatório das interferências naturais e antrópicas que 

ocorrem na bacia. Sendo assim, um corpo hídrico reflete a contribuição do seu entorno 

(CHRISTOFOLETTI, 1980; SCHIAVETTI; CAMARGO, 2002; CABRAL; PEREIRA-

FILHO, 2018). 

Segundo Tucci (1997) e Porto e Porto (2008), a bacia hidrográfica é uma unidade 

territorial que deve ser utilizada para o planejamento e gerenciamento de recursos 

hídricos. Para os autores, a bacia é uma área de captação natural de água de chuvas, sendo 

direcionada pelo escoamento superficial para um único ponto, que é constituída por um 

conjunto de redes de drenagem, criadas por cursos de água que são direcionadas para um 

leito principal até o seu exutório. Já Guerra e Cunha (1995) definem bacia hidrográfica 

como uma compartimentação geográfica natural demarcada por divisores de água, que 

são drenados para um curso principal. 

Freitas (2008) destaca a relevância de usar uma unidade ambientalmente 

uniforme, como a bacia hidrográfica, para estudos de natureza ambiental.  

 

O uso da bacia hidrográfica como unidade de análise em estudos 

ambientais deve-se a esta ser um sistema natural bem delimitado 

no espaço, uma unidade geográfica onde os recursos naturais se 

integram, uma unidade espacial de fácil reconhecimento e 

caracterização, e quando se trata de recursos hídricos, é 

imprescindível a adoção da bacia hidrográfica (FREITAS, 2008). 
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Em uma bacia hidrográfica, a qualidade da água pode sofrer interferências de 

inúmeras fontes, como a perda da cobertura vegetal, topografia, geologia, uso e manejo 

do solo em áreas de entorno, colocando-a refém de perturbações ou alterações em seus 

gradientes físicos, químicos e biológicos. As condições das correntes podem ser 

influenciadas tanto no comportamento quanto na variação de nutrientes e diversidades de 

espécies nos ecossistemas aquáticos (BRITO, 2008; CUNHA et al., 2013). 

De acordo com Cabral et al. (2009) e Silva (2019), a substituição do bioma 

Cerrado pelo homem, para transformar em pastagem, faz com que o solo fique mais 

compacto, o que contribui com a redução de infiltração de água no solo, resultando em 

aumento do carreamento superficial da água no período chuvoso pelo processo erosivo. 

Ferreira et al. (2020) destacam que, com a supressão da vegetação nativa em uma bacia 

hidrográfica, pode ocorrer alterações no regime hidrológico.  

O uso consciente dos recursos hídricos no planejamento ambiental, em bacias 

hidrográficas, deve contemplar aspectos com uma gestão adequada, de forma que ocorra 

o mínimo de danos ao meio ambiente. As competências técnicas e o uso correto do solo 

e da legislação ambiental devem ser empregados para antecipar impactos sobre o meio 

ambiente (TUCCI, 2005). 

Mesmo com proteção legal e sua dimensão socioeconômica, cada vez mais as 

bacias hidrográficas vêm sofrendo com impactos bióticos e abióticos, considerados 

irreversíveis. Dentre esses impactos, incluem-se as construções dos reservatórios no curso 

principal da bacia para produção de energia elétrica, a lixiviação de fertilizantes e 

agroquímicos oriundos das práticas agrícolas e silviculturas desenvolvidas no entorno dos 

rios, o transporte de material alóctone e as descargas de efluentes domésticos in natura e 

industrial que são lançados diretamente no curso d’água (OLIVEIRA; SOUZA; 

CASTRO, 2009; BARRETO et al., 2014). 

De acordo com Von Sperling (2005), pode-se dizer que a qualidade de 

determinada água se dá em função das condições naturais (escoamento superficial e 

infiltração no solo) de uso e ocupação do solo (despejos domésticos ou industriais, 

aplicação de agrotóxicos no solo) na bacia hidrográfica. O entendimento de poluição das 

águas envolve a presença da concentração de substâncias maléficas à saúde, que se baseia 

no conhecimento dos poluentes característicos dos pontos amostrais, por meio de análises 

físicas, químicas e biológicas (BOLLMANN; EDWIGES, 2008). 

Assim, as mudanças ambientais nos aspectos físicos e biológicos, por meio de 

sucessivos desmatamentos da cobertura vegetal natural, contribuíram com a perda de 



30 

 

biodiversidade e a diminuição original do bioma Cerrado (ROCHA, 2018), ocasionando 

forças passivas atuantes na erosão do solo (BERTONI; LOMBARDI-NETO, 2010). 

O uso e ocupação das terras, vem trazendo cada vez mais consequências, pois 

ocorrem de formas desequilibrada e acentuada nas grandes e médias cidades (PEREIRA;  

BISSANI, 2017). As áreas rurais também têm causado intensas alterações no uso da terra, 

que contribui com impactos negativos nos recursos hídricos, visto que o uso 

indiscriminado de defensivos agrícolas e fertilizantes que são transportados para os 

corpos d’água pelo escoamento superficial. Vale destacar que não é infrequente que as 

propriedades rurais não atendem a obediência as reservas legais e áreas de APPs, que 

estão previstos no Novo Código Florestal  (Lei Federal nº 12.651/2012). 

Poleto (2014), destaca que as numerosas interferências antrópicas existente em 

uma bacia hidrográfica, os processos peculiar da urbanização resulta, em importantes 

alterações na dinâmica hidrológica, intensificando a velocidade do escoamento 

superficial, certo que, os usos antrópicos priorizam impermeabilização das áreas para 

construção civil, com isso, diminui a possibilidade de infiltração da água no solo, a 

recarga do lençol freático, podendo interferir no regime de chuvas na bacia hidrográfica.  

Uma das importâncias em preservar a bacia hidrográfica deve-se em razão de as 

águas da chuva contribuírem para a entrada de matéria orgânica e inorgânica nos cursos 

d’água, constituindo-se a base da composição química da água e de um ambiente propício 

para as comunidades de metabolismo heterotrófico (TUNDISI;  MATSUMURA 

TUNDISI, 2008; ROCHA et al., 2019). 

A bacia hidrográfica é uma unidade territorial de gestão que interage com os 

elementos naturais - hidrológicos, pedológicos, geológicos, geomorfológicos - e a 

vegetação, sendo que as alterações nos fluxos de energia entre os elementos naturais e as 

atividades humanas repercutem, principalmente, na qualidade da água, nos solos e nos 

sedimentos (TUCCI, 2006; FIGUR; REIS, 2017). 

Segundo Jansen e Gregório (2002), as mudanças de cobertura e de uso da terra de 

uma bacia hidrográfica podem ocorrer de duas formas principais. A primeira acontece 

com base na conversão da atual categoria (cobertura florestal) para outra categoria de uso 

da terra (pastagem); a outra categoria seria a mudança de manejo dentro da própria 

categoria, a transformação de pequenos campos de agricultura em área de agricultura 

mecanizada e irrigada.  

Um dos modelos de avaliação e compreensão das alterações do uso da terra na 

bacia hidrográfica é a utilização das geotecnologias - procedimento técnico que permite 
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o monitoramento das mudanças de uso da terra e cobertura vegetal em tempo 

praticamente real - exercendo um importante papel de gestão e tomada de decisões no 

planejamento, monitoramento e orientação dos recursos ambientais (IBGE, 2013; 

SANTOS; MARTINS, 2018). 

Estudos realizados pelo IBGE (2013) sobre impactos e uso da terra são 

instrumentos que devem ser empregado em planejamentos territoriais. Segundo proposta 

de Ganen, Drummond e Franco (2013) e Ferreira et al. (2016), o bioma Cerrado vem cada 

vez mais sofrendo alterações que estão diretamente relacionadas ao crescimento de 

ocupação antrópica, destinadas principalmente para as culturas de ciclo médio, como a 

soja, milho, cana-de-açúcar, entre outros. Mesmo que esses produtos possam estar 

voltados para a produção de alimentos.  

Segundo Costa et al., (2019), com a implantação e operação das Usinas Eólicas 

para geração de energia elétrica no estado do Ceará, apresenta impactos ambientais, 

sociais, econômicos e tecnológicos. Os principais impactos são: socioambientais 

diminuição da fauna e da flora, desgastes das vias de acesso, produção de ruídos, 

descaracterização da paisagem natural, limitação de “ir e vir” e fissuras em casas. 

Impactos econômicos durante a construção dos parques e a diminuição gradativa com o 

passar dos anos. Os impactos tecnológicos: observa-se que quanto maior as torres e 

diâmetro do rotor mais geração de energia.  

Rosa e Gasparin, (2016), ressalta que a energia solar fotovoltaica pode ser 

considerada umas das energias mais limpas, porém, qualquer atividade humana apresenta 

pontos negativos relacionados aos impactos ambientais. A geração da energia 

fotovoltaica apresenta impactos negativos decorrentes do processo de preparação da 

matéria, na preparação e purificação do silício no processo de fabricação, transporte, 

instalação, operação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos, pode citar também as áreas 

de instalação, quando não são instaladas em telhados. 

Assim, as mudanças ambientais nos aspectos físicos e biológicos, por meio de 

sucessivos desmatamentos da cobertura vegetal natural, contribuíram com a perda de 

biodiversidade e com a diminuição original desse bioma, ocasionando forças passivas 

atuantes na erosão do solo (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2010; ROCHA, 2018). 

O processo histórico de uso e ocupação do Centro-Oeste brasileiro adotava o 

modelo da pecuária extensiva. A pastagem passa a fazer parte da paisagem enquanto 

desenvolvimento da economia do Cerrado (SANO et al., 2007; CASTRO et al., 2010). 

Esse panorama pode estar relacionado com as características físicas da área em questão. 
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Segundo a EMBRAPA (2015), houve numerosos investimentos na economia agrícola e 

diversas políticas de atualizações, com introdução de técnicas mais modernas e eficientes.  

 

2.2 QUALIDADE DA ÁGUA EM RESERVATÓRIOS  

A água, segundo Basso (1999), é um elemento natural e imprescindível a todos os 

seres vivos. De acordo com a ANA (2019), a água pode ser usada para diferentes fins: na 

agricultura, na indústria, para abastecimentos humano e de animais, para transporte e 

geração de energia. Por ser um recurso importante, constitui um fator indispensável na 

geração e desenvolvimento da economia mundial (PELLICER-MARTÍNEZ; 

MARTÍNEZ-PAZ, 2016).  

Em termos globais, o Brasil possui uma das maiores quantidade de água doce do 

planeta. Calcula-se que o país tenha cerca de 12% de toda água do globo terrestre. Porém, 

essa distribuição, no Brasil, é irregular, não sendo equilibrada com a população por 

habitantes por km². A região Norte do Brasil com cerca de 80% da quantidade de água 

disponível no Brasil, e apenas 5% da população brasileira, em torno de 4hab/km²; em 

oposição a esse fato, a região Sudeste brasileira, com 6% da concentração hídrica, e  maior 

densidade demográfica, com cerca de 86,9% de habitantes por km². A região Nordeste, 

com cerca de 3,3% da concentração hídrica e 34,5 hab/km². A Região Centro-Oeste, com 

15,7% dos recursos hídricos, tem uma concentração populacional de 8,7hab/km². A 

região Sul do país, com 6,5% dos recursos hídricos, tem uma concentração populacional 

48,5% de habitantes por km² (TUNDISI; MATSSUMURA TUNDISI, 2008; IBGE, 2013; 

ANA, 2019). 

As mudanças climáticas nas últimas décadas, atribuídas principalmente pelas 

constantes atividades humanas, têm resultado em mudanças do ciclo hidrológico, 

predominantemente em zonas influenciadas pela neve e pelas chuvas, em escalas locais 

e regionais (BARNETT; ADAM; LETTENMAIER, 2005; TUNDISI; MATSUMURA 

TUNDISI, 2008; YANG; LU, 2014). Essas mudanças podem ser explicadas pela 

quantidade e intensidade de tempestades (conhecidas como eventos de chuva extremo), 

que provocam sucessivas inundações, contribuindo com o carreamento de sedimentos em 

rios e reservatórios (ALLEN; INGRAM, 2002; NEARING et al., 2005; LI et al., 2016). 

 Para Santos e Cunha (2013), a Lei nº 9.4337/97, intitulada Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), leva em consideração que a unidade territorial deve ser 

considerada em qualquer plano. Para esses autores, a referida lei enfatiza que, diante da 

necessidade de proteção e conservação da qualidade das águas, deve-se protegê-las das 
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mais variadas formas de poluição e uso indevido, e a PNRH estabelece padrões e normas 

para utilização dos recursos hídricos. 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, instituiu 

e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGER). Essa 

política tem como objetivo oferecer ao país instrumentos para enfrentar desafios e 

problemas que incluem os recursos hídricos, sugerindo usar uma abordagem que envolve 

a bacia hidrográfica, com a crescente demanda sobre a qualidade e quantidade de água 

para o desenvolvimento industrial, agrícola e, principalmente, para as áreas urbanas 

(BRASIL 1997).  

Para satisfazer e normatizar os padrões de qualidade e potabilidade das águas, para 

serem utilizadas para o consumo humano, foi instituída a Resolução CONAMA nº 357, 

de 2005, que determina que o tratamento da água deve passar desde a simples desinfecção 

até a remoção ou inativação dos organismos que são potencialmente patogênicos à saúde 

humana.  

A Resolução contempla 13 classes de qualidade de água, das quais 5 são voltadas 

para as águas doces, que englobam as classes especiais, 4 para águas salobras e 4 para 

águas salinas (BRASIL, 2005). 

As classes de água doce, que são destinadas para cada tipo de uso (Quadro 1), 

apresentam variações e classificações desde a classe especial até péssima (Classe 4). 

Segundo Von Sperling (2007), cada classe e uso são determinados por exigências de 

qualidade. 

 

Quadro 1 - Classes das águas doces segundo Resolução Conama nº 357/2005, de acordo 

com seu uso e destino 

Classificação das águas doces segundo Resolução Conama 357/2005 

C
la

ss
e 

E
sp

ec
ia

l a) para abastecimento e consumo humano, apenas com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

c)  à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral 

C
la

ss
e 

1
 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b)  à proteção das comunidades aquáticas; 

c)  à recreação de contato primário, tais como: natação, mergulho, esqui 

aquático, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000; 

d)  à irrigação de hortaliças para o consumo cru e frutas que se desenvolvem 

próximo ao solo e que sejam ingeridas cruas sem retirada das películas; 

e)  à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 
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C
la

ss
e 

2
 

a) ao abastecimento para o humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário: natação, esqui aquático, mergulho, conforme 

Resolução Conama nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e parques de jardins, campos de 

esporte e lazer com os quais o público passa ter contato direto; 

e) à aquicultura e a atividade de pesca. 

C
la

ss
e 

3
 

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 animal. 

C
la

ss
e 

4
 

a) à navegação;  

b) à harmonia paisagística.  

Fonte: BRASIL, (2005). Elaborado pelo autor. 

 

Além da Resolução Conama nº 357/2005, que apresenta valores de padrão de 

qualidade da água, outras resoluções também apresentam outros padrões de qualidade de 

água, como a Portaria nº 2.914, de 14 de novembro de 2011, adotada pelo Ministério da 

Saúde (MS), que determina padrões de qualidade e potabilidade para abastecimento ao 

público e é referência sobre qualidade da água (BRASIL, 2005). 

Manter a classe especial da água é importante para preservar a estabilidade 

aquática, as unidades de conservação e proteção integral, pois, são livres de lançamentos 

de efluentes domésticos, de escoamento superficial de áreas de pastagens e áreas 

industriais, ou de outras fontes poluidoras. Nas classes 1, 2, 3 e 4, o lançamento de 

efluentes obedece aos padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005; são 

classes que se encaixam nas análises dos parâmetros limnológicos dos corpos receptores 

rios e lagos, considerando que as águas destinadas para consumo humano devem passar 

por tratamento simplificado, convencional e avançado (BRASIL, 2005). 

Segundo Von Sperling (2007), há diversos outros índices sobre a qualidade de 

água, que são incrementados por diferentes institutos, com objetivos distintos. Portanto, 

a utilização de qualquer metodologia deve basear-se nas limitações dos conjuntos dos 

parâmetros, importantes para cada análise e uso. 

A qualidade da água em uma bacia hidrográfica é estabelecida por diferentes 

fenômenos naturais e antrópicos (VON ESPERLING, 2007). Por ser um solvente 

universal, a água transporta gases, compostos orgânicos dissolvidos, elementos e 
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substâncias, sendo considerada base da vida do planeta (TUNDISI; MATSUMURA-

TUNDISI, 2008). O ciclo hidrológico é um mecanismo que permite contato com 

diferentes etapas e ambientes na natureza; nos ciclos, são conferidas diferentes naturezas 

químicas da água. 

As águas naturais são determinadas pelas substâncias químicas dissolvidas, que 

estão diretamente relacionadas com as rochas nas bacias hidrográficas, que drenam para 

os rios e lagos (DREVER, 1988; VON SPERLING, 2007). As substâncias que são 

transportadas pelas águas dos rios podem apresentar concentrações diferenciadas desde o 

alto, médio e baixo curso do rio (ZHANG et al., 2017). 

Dentre as legislações e padrões definidos sobre a qualidade da água, outros órgãos 

de pesquisas apresentam e regulamentam métodos que são usados e aplicados para 

classificar a qualidade das águas. Dentre eles, pode-se citar a Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental (CETESB), que aperfeiçoou o método que classifica a água 

para diversos usos, sugerindo avaliação em diferentes graus de trofia, denominado de 

Índice de Estado Trófico (IET), proposto anteriormente por Calson (1977) e 

posteriormente adaptado à condição brasileira por (LAMPARELLI (2004) E CUNHA, 

CALIJURI E LAMPARELLI 2013). 

Em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) trabalha com 

Índice de Qualidade da Água (IQA), desenvolvido pela National Sanitation dos Estados 

Unidos, que usa nove parâmetros para sintetizar em números e apresentar a classificação 

do corpo hídrico. 

Os resultados das avaliações de cada índice, que classifica a qualidade das águas, 

têm demonstrado que as pesquisas limnológicas continuam sendo importantes 

ferramentas para entender como os ecossistemas fluviais e lacustres, e a fauna e flora 

aquática vêm sendo cada vez mais acometidos, necessitando de cuidados de preservação 

(ESTEVES 2011; GERALDES; GEORGE, 2012; IGAM, 2015; IGAM, 2018). 

A qualidade da água, de modo geral, é o resultado dos fenômenos que ocorrem na 

natureza e pelo comportamento humano. No entanto, pode-se dizer que a qualidade de 

uma água está diretamente associada às condições naturais de uso da bacia hidrográfica. 

Mesmo em bacias hidrográficas em condições naturais, a água pode sofrer interferências, 

principalmente, pelo escoamento superficial durante o período de elevada precipitação, 

que carreia partículas de solo provenientes da dissolução de rochas (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDISI, 2008; SHEVAH, 2015; SHI et al., 2017). 
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Estudos realizados por Prajapati (2016), no pré-monção, no período chuvoso e no 

pós-moção, sobre o Índice de qualidade das do reservatório de Sarfa na Índia, indicaram 

que as águas do reservatório apresentaram valores que indicam que o corpo d’água 

contém alta concentração de matéria orgânica, o que contribui com a má qualidade das 

águas e condições eutróficas. 

No período pré-monção, os valores indicaram que a água é muito ruim em 

comparação aos outros dois períodos (chuvoso e pós-monção). Nesse sentido, é 

necessário um rigoroso tratamento de água, para torná-la própria para o consumo humano, 

uma vez que a população do Distrito de Shahdol utiliza a água deste reservatório para 

consumo humano. Segundo o mesmo autor, as principais fontes poluidoras das águas 

superficiais são os esgotos domésticos, águas residuais das indústrias e escoamento 

superficial de áreas agrícolas.  

Considerando que o excesso de nutrientes incentiva o crescimento de produtos 

que podem transformar águas claras em turvas, a avaliação da qualidade das águas de 

reservatórios, normalmente, é feita com base na utilização de coleta de dados 

limnológicos (PARK; CHOI; WANG, 2006; CUNHA et al., 2013). As propriedades 

sobre a qualidades das águas advêm de ambientes naturais e antrópicos, incluindo 

efluentes domésticos e industriais, que podem ser identificados com facilidade, onde as 

águas destas bacias são de origem de percolação ou estocadas (ZANG et al., 2017; SHI 

et al., 2017).  

Os ecossistemas aquáticos em reservatórios são gerados, principalmente, pela 

energia cinética promovida pela dissipação dos ventos nas águas, que geram ondas, 

turbulências, criando condições para promover a mistura e dissipação nos ecossistemas 

aquáticos; essa movimentação altera as condições de temperatura das águas e a 

ressuspensão do material dissolvido e em suspensão (TUNDISI; MATSUMURA 

TUNDISI, 2008; MOLOZZI et al., 2012; NIETO-LIBRERO et al., 2017). A 

concentração dos gases, principalmente do oxigênio dissolvido, também é alterado pela 

maior ou menor ação dos ventos. 

A construção de reservatórios modifica o fluxo do rio de ambiente lótico (fluxo 

de água constante) para ambiente lêntico (velocidade de água reduzida); Essa 

modificação contribui com o processo de deposição dos sedimentos, que ocorre mais nos 

ecossistemas aquáticos do que outras atividades antrópicas (CABRAL et al., 2009; 

TANG et al., 2013; LEES et al., 2016). Cada vez mais, pesquisadores e ativistas 

ambientais vêm fazendo discussões sobre os impactos na biodiversidade, ocorridos com 
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a construção de barragem (WU et al., 2015), uma vez que essas construções têm 

interferências globais sobre a biodiversidade (VOROSMARTY et al., 2010; 

GRUMBINE; PANDIT 2013; POKHREL et al., 2018). 

Quando se refere a gestão dos recursos hídricos, a evaporação e um dos processos 

que integra o balanço hídrico, especificamente de lagos e reservatórios superficiais, é 

indispensável à aferição em termos quantitativos para os diferentes usos, de acordo com 

a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabelecido pela Política Nacional dos Recursos 

Hídricos (BRASIL, 1997).  

Os ciclo hidrológico domina todo o equilíbrio global através das diferentes 

alterações do estado físico da água. Simplificadamente divide-se em: evaporação, 

condensação, escoamento superficial e subsuperficial. A quantificação da evaporação é 

um desafio principalmente em ambientes naturais, pois apresenta variação de acordo com 

latitude, longitude, altitude, ou qualquer outra interferência climática (ABTEW, 

MELESSE, 2013). 

A insuficiência hídrica pode estar relacionada a elevada taxas de evaporação, 

padrões de precipitação e a distribuição espacial e temporal. Nas regiões áridas e 

semiáridas a quantidade de águas nos reservatórios depende principalmente do clima, que 

resulta na insuficiência de água, limitando o desenvolvimento socioeconômico das 

regiões (WANG; TRAORE e LERH, 2009; ALHASSOUN et al., 2011; BENZAGHTA 

et al., 2011). 

Estudos realizados por Barroso, Pinheiro e Pereira (2018) avaliaram a influência 

da diminuição do volume das águas do reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte 

(MG), em três locais diferentes, entre os anos de 2009 a 2015, utilizando os parâmetros: 

temperatura, turbidez, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

demanda química de oxigênio, nitrogênio amoniacal, nitrato, fósforo total, ortofosfatos, 

cianobactérias, clorofila e coliformes termotolerantes. Os dados foram disponibilizados 

pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). No período avaliado, os 

pesquisadores detectaram uma diminuição em torno de 70% do volume da água no 

reservatório; quanto aos resultados das águas, verificaram que estão de acordo com a 

Resolução Conama nº 357/2005. 

Machado e Baptista (2016) utilizaram o sensoriamento remoto como ferramenta 

para monitorar a qualidade da água do Lago Paranoá (DF), utilizando as imagens do 

LANDSAT TM 5 para estimar o estado trófico do reservatório urbano em Brasília; Os 

dados foram correlacionados com os dados limnológicos e os mapas mostraram-se 
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adequados para o monitoramento da qualidade água, pois, refletem as mudanças da água 

no reservatório após a eutrofização.  

Prajapati (2016) utilizou o Índice de Qualidade de Água-(IQA) para avaliar a 

qualidade das águas a partir de único valor, utilizando alguns parâmetros limnológicos, 

como pH, total de sólidos dissolvidos, total de sólidos suspensos, alcalinidade, dureza, 

cálcio, magnésio, sulfato, cloreto, nitrato, demanda bioquímica de oxigênio e oxigênio 

dissolvido, das águas do reservatório Sarfa, no distrito de Shahdol, na Índia. Os resultados 

de IQA demostraram que as águas do reservatório estão contaminadas, não sendo 

adequadas para consumo sem antes passar por um tratamento. 

HOU et al. (2016) utilizaram nove parâmetros para avaliar a qualidades das águas 

do curso inferior do rio Amarelo e as principais contaminações dos reservatórios nas 

montanhas do rio Amarelo. Essas amostras foram realizadas ao longo de seis anos. Os 

valores do IQA variaram entre 17,8 a 77,8 nos cinco reservatórios, classificando as águas 

entre boa a muito ruim. Entre os parâmetros analisados, o mercúrio foi o que apresentou 

maior contaminação nos cinco reservatórios, havendo contaminação dos reservatórios, 

também, por PT (fósforo total) e SO . A aplicação do IQA foi uma ferramenta útil para 

avaliar as águas dos reservatórios, pois, facilita o entendimento em relação à qualidade 

das águas dos reservatórios. 

Sunder e Khatri (2015) coletaram água do reservatório Ottu, no distrito de Sirsa 

(Haryana), na Índia, em recipientes plásticos de 2 litros, durante o intervalo das 09 às 

11:00 horas, durante 15 meses, entre abril de 2012 a junho de 2013. As análises foram 

realizadas com os parâmetros temperatura atmosférica, temperatura da água, 

transparências da água, turbidez, pH, total de sólidos dissolvidos, condutividade elétrica, 

dureza total, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, alcalinidade total, 

cloreto, nitrato, sulfato e fósforo. Os resultados ajudaram a compreender a qualidade das 

águas do reservatório Ottu. Os parâmetros físico-químicos exibem variações cíclicas. Os 

resultados refletem que as águas do reservatório Ottu podem ser adequadas para 

agricultura, resfriamento industrial e uso doméstico, mas, o TSD e DBO apresentaram 

resultados alto, não sendo compatíveis para beber, sendo classificadas na classe C. 

 

2.3 SEDIMENTAÇÃO EM RESERVATÓRIO 

Cada vez mais, as ciências geográfica e ambiental têm realizado estudos sobre 

corpos hídricos, produzindo informações, principalmente, sobre as particularidades 
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hidrossedimentológicas e limnológicas de rios, lagos e reservatórios para produção de 

energia elétrica. 

Os primeiros trabalhos desenvolvidos em reservatórios para caracterizar e 

descrever os depósitos de fundo, no Brasil (testemunhos verticais), foram elaborados por 

Ponçano et al. (1981). Em seguida, tem-se trabalhos de outros pesquisadores, como 

Coelho (1993), que pesquisou o reservatório de Americana, Oliveira (1994), que analisou 

25 perfis no reservatório de Capivari, Rossato et al. (2002), que realizaram pesquisas no 

reservatório do Lomba Sabão, no Rio Grande do Sul e Saunitti (2004), que utilizou um 

sonar para identificar e orientar as coletas de sedimentos do reservatório de Passaúna.  

Os estudos de fácies e modelos deposicionais foram propostos por Cabral (2006) 

sobre sedimentos de fundo do reservatório de Cachoeira Dourada. No estudo, o autor 

utilizou dois tipos de amostradores, o CLS adaptação do Piston Core, usado por um 

mergulhador para obter os testemunhos, e a draga de Peterson para coletar sedimentos de 

fundo. O método proposto por Cabral (2006) foi utilizado por Braga (2018) e Oliveira 

(2018), por meio do amostrador KAJAK, adaptado com cano de PVC de 40 mm, para 

coletar sedimentos de fundo dos reservatórios de Caçu e Barra dos Coqueiros, 

respectivamente.  

A importância da compreensão do processo de sedimentação está relacionada à 

concentração de sedimentos em um curso d’água, à velocidade de escoamento superficial, 

proveniente da precipitação e aos componentes geoambientais, como clima, geologia, 

geomorfologia, topografia, cobertura vegetal e fatores antrópicos, que podem influenciar, 

direta e indiretamente, na qualidade das águas de uma bacia hidrográfica (CABRAL et 

al, 2009; SANTOS; CUNHA, 2015).  

A construção de empreendimentos hidráulicos (reservatórios) nos cursos dos rios 

tem alterado a deposição dos sedimentos nos rios, que são transportados pela velocidade 

das águas em todo seu percurso. Com o represamento, há uma mudança do ambiente das 

águas de lótico para o lêntico e esse é o momento em que pode ocorrer a decantação dos 

sedimentos, que são depositados no fundo dos reservatórios, promovendo assoreamento 

(SARI; POLETO; CASTRO 2013; ASSUNÇÃO; VIANA; IBRAHIM, 2017). 

As alterações físicas, químicas e biológicas da água e dos sedimentos podem estar 

associadas, principalmente, aos barramentos dos rios. Essas alterações podem estar sendo 

influenciadas pelos processos biogeoquímicos nos rios, estuários e ecossistemas costeiros 

de distintas maneiras. Outra modificação significativa percebida com a implantação de 
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barragens é a transformação intensa no regime das descargas sólidas dos rios 

(MEDEIROS et al., 2014; MARTINS et al., 2017). 

Os sedimentos que são depositados nos reservatórios são originários de 

fragmentos de rochas e solos desagregados pelo processo de intemperismo ou pela ação 

da erosão das áreas de drenagem contribuinte, sendo, em sua maioria, detritos de minerais 

de algum tipo de rocha (quartzo, feldspato e carbonatos) e de partículas orgânicas, que 

são formadas por atividades antrópicas, material de construção civil e de ambientes 

altamente impactados pela ação humana (CARVALHO et al., 2000; WALLING; 

COLLINS, 2016). 

Os sedimentos podem ser classificados como químicos e orgânicos. Os orgânicos 

são de componentes animais e vegetais em processo de decomposição, encontrados nas 

camadas mais superficiais no leito. Os sedimentos inorgânicos são determinados pela 

predominância da sílica, quartzito, argila e elementos metálicos. Esses sedimentos podem 

ser de origem autóctone ou alóctone. Os sedimentos autóctones são testemunhos das 

características de uma região; formado por processos químicos ou biológicos, do próprio 

lugar que se encontra, que não sofreu algum tipo de transporte. Os sedimentos alóctones 

são caracterizados, principalmente, pela análise de granulometria, e os aspectos textural 

permite entender os processos e identificar os fluxos da dinâmica sedimentar e 

composição mineralógica. Os principais componentes mineralógicos mais estudados nos 

sedimentos são: tamanho, formas e arranjo (APRILE; DARWICK; RAPOSO 2005). 

De acordo com Carvalho et al. (2000), CETESB (2015) e Perkey et al., (2020), 

quando o curso d’água chega a um reservatório, passando de lótico para lêntico, ocorre 

uma diminuição na velocidade das águas, criando condições para deposição de 

sedimentos de fundo. As areias grossas, de granulometria maiores, mais pesadas, são 

depositadas próximas às zonas fluviais; os sedimentos mais leves, finos, serão 

depositados em ambientes de menor velocidade da água (lêntico). 

Com a crescente demanda por água, a construção de reservatórios ocorre para 

diferentes utilidades, como geração de energia elétrica, irrigação, abastecimento de água 

ao público, controle de enchentes e recreação. Esses barramentos alteram as 

características dos ambientes fluviais para lacustre, o que contribui para diferentes 

complicações na qualidade das águas. A diminuição da velocidade das águas é indicativo 

de perda da qualidade, principalmente, pela poluição, diminuição da capacidade de 

armazenamento de água e pelo assoreamento do reservatório.  
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De acordo com Schleiss et al. (2016), a bacia hidrográfica transporta água, 

sedimentos, calor, produtos químicos e biológicos das encostas das colinas até a jusante, 

em direção aos lagos, mares e oceanos. A interrupção do fluxo de água pelo barramento 

contribui com a sedimentação dos sedimentos mais finos, caracterizados pela argila e 

silte, que se depositam da montante para a jusante, ocasionando a redução do 

armazenamento do volume de água nos reservatórios pelo acúmulo de sedimentos.  

Os reservatórios armazenam água e retêm sedimentos produzidos pelos processos 

erosivos na bacia hidrográfica, conhecido como assoreamento (LIRA et al., 2014). A 

sedimentação dos cursos d’água e do reservatório é parte da erosão do solo que é 

transportado para os cursos hídricos. A sedimentação dos reservatórios tem sido objeto 

de estudos, por ser um processo que influencia diretamente na capacidade de vazão e na 

vida útil dos reservatórios (LOPES, 2016). 

Para avaliar a taxa de erosão dos solos de uma bacia, pode-se utilizar a Equação 

Universal de Perda de Solo (Universal Soil Loss Equation-USLE), que é um modelo de 

previsão de erosão pelo escoamento superficial de análise em longo prazo, de acordo com 

MORRIS E FAN (1997). 

A importância do conhecimento do material depositado no fundo dos reservatórios 

passa a ser importante para se correlacionar com sua origem, permitindo se avaliar a 

possível vida útil do reservatório e a qualidade dos sedimentos (EROGLU et al., 2010). 

O modo de deposição dos sedimentos em ambientes lênticos é totalmente diferente da 

deposição de um ambiente lótico. Com a formação dos reservatórios, os canais de 

escoamento deixam de atuar na deposição dos leitos, pois, uma vez que o leito é inundado, 

há uma redução na velocidade de escoamento da água, que é um dos principais 

responsáveis pelo transporte de sedimentos em reservatórios. Quando há essa diminuição 

da velocidade da água, os sedimentos passam a acumular-se no fundo dos reservatórios, 

contribuindo com a redução do armazenamento de água no reservatório (FRINGS, 2008; 

CUNHA et al., 2013; LE et al., 2015). 

Segundo Fernandes et al. (2013), não há uma escala universal para interpretar as 

análises granulométricas. As escolas americanas, europeias ou asiáticas adotam suas 

escalas, porém, não há uma grande diferenciação granulométrica. As classes essenciais 

estão intimamente correlacionadas ao modo de transporte por água corrente e aos 

diferentes modos de desintegração da rocha-matriz. De acordo com Suguio (1994), a 

escala de Wentworth (1922) tem sido uma das mais utilizadas para o estudo de sedimentos 
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no Brasil. As escalas classificam as frações sedimentares segundo o tamanho da partícula 

ou intervalo granulométrico. 

De acordo com Stevaux (1993), os estudos de fácies dos sedimentos de fundo 

passam a ter uma constatação dos diferentes ingredientes litológicos dos depósitos 

fluviais, tanto na estrutura espacial, quanto na vertical e lateral. 

O conhecimento das características texturais dos sedimentos auxilia no 

entendimento da dinâmica da deposição e liberação dos nutrientes na água, certo de que 

há uma alta relação entre esses elementos com os sedimentos de finos (HU; FISTER; 

KHUN, 2013). Por sedimentação, entende-se o assoreamento de reservatórios, que 

compreende o deslocamento de partículas para o curso d’água, que tem diferentes 

utilidades, como geração de energia elétrica, irrigação ou controle de enchentes. De 

acordo com Carvalho (2008), o assoreamento é um tipo de depósito de sedimentos 

permanente ou praticamente permanente em reservatórios.  

Segundo Estigoni et al. (2014), os reservatórios são construídos para diferentes 

fins, como abastecimentos de água ao público, irrigação, controle de enchentes e, 

principalmente, para geração de energia elétrica. Essas construções de barragens em rios 

podem afetar suas características físicas e hidráulicas, ocasionando a redução da 

velocidade do fluxo e da turbulência da água (GARG; JOTHIPRAKASH, 2008), 

desacelerando o movimento das partículas (HABETS et al., 2018). Dessa forma, as 

partículas podem ser depositadas ao longo do reservatório, contribuindo com o 

assoreamento do reservatório, perda do volume de água e menor geração de energia 

elétrica (MAMEDE et al., 2018). 

As perdas com assoreamento nos reservatórios podem ser inúmeras. Segundo 

Braga et al. (2019), com o assoreamento, o reservatório pode ter uma diminuição de sua 

vida útil. Segundo estudos realizados por Cabral et al. (2010), para caracterizar a 

sedimentação dos modelos deposicionais no reservatório de Cachoeira Dourada, no rio 

Paranaíba, que faz divisa entre Minas Gerais e Goiás, foi utilizado um amostrador tipo 

CLS, adaptado ao modelo Piston Core, com cano de PVC de 50 mm de diâmetro e 70  de 

comprimento, por cravação no fundo do reservatório, para obter as colunas dos 

testemunhos verticais.   

Braga (2018) coletou sedimentos de fundo do reservatório da usina hidrelétrica de 

Caçu-GO, utilizando o coletor de sedimentos de tipo KAJAK, adaptado com cano de PVC 

de 50 mm de diâmetro, para discutir os processos sedimentológicos e avaliar os possíveis 
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modelos deposicionais no reservatório de Caçu. Em suas pesquisas, o autor detectou três 

tipos de fácies: depósitos de corrente, depósitos de leito e depósitos de delta. 

Lopes, Araújo-Neto e Pinheiro (2015) utilizaram a aplicação do modelo USLE-

Universal Soil Loss Equation, associado ao SIG, para estimar a distribuição espacial da 

erosão e a quantificação de assoreamento do açude Marengo no município de Madalena. 

Os autores detectaram que a bacia do reservatório apresenta grau moderado de erosão e 

que o volume médio de assoreamento anual gira em torno de 0,028 hm³ ano¯¹, resultando 

em uma taxa moderada de assoreamento da ordem de 0,15% ao ano. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

3.1 DEMARCAÇÃO DOS PONTOS E DATA DAS COLETAS 

Esta pesquisa foi desenvolvida na bacia hidrográfica do reservatório da UHE 

Espora, que corresponde à área diretamente afetada pelo alagamento para formação do 

lago, com intuito de monitorar e avaliar a qualidade das águas do reservatório e 

compreender o processo de sedimentação do reservatório. 

Os pontos de coleta de águas e sedimentos no reservatório da UHE Espora foram 

definidos no projeto do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica-PROCAD, da 

Cooperação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES/Brasil, pelo Edital 

CAPES 071/2013, do Processo nº 88881.068465/2014-01. Esses mesmos pontos de 

coleta no reservatório foram utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, que foi 

financiada pelo PROCAD/CAPES. Os materiais e as análises da pesquisa foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Geociências Aplicadas da Universidade Federal de 

Jataí-UFJ. 

Para a interpolação e espacialização dos dados da qualidade da água, utilizou-se o 

Método Inverso da Distância Pondera (IDW). Esse método baseia-se em uma média 

ponderada de todo os pontos amostrados que estejam próximos em um raio, cujos valores 

contribuem com pesos inversamente proporcionais à distância. Esse método de 

interpolação mede a contribuição de cada ponto amostrado pelo inverso da distância, 

sendo atribuído peso maior ao ponto mais próximo. Sendo assim, o peso diminui com o 

aumento da distância em função do coeficiente de potência. 

Nesse método, cada ponto amostrado tem uma influência local que aumenta com 

a distância. Os pontos mais próximos têm pesos mais altos em relação aos pontos mais 

distantes. Todos os números pré-determinados ou pontos, dentro de um raio específico, 

são usados para determinar o valor da interpolação. Os pontos de coleta de água e 

sedimentos foram espacializados no reservatório da UHE Espora conforme coordenadas 

UTM (Quadro 2 e Mapa 2).  
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Quadro 2 - Coordenadas dos pontos de amostragem do reservatório da UHE Espora, datas 

e horários das coletas 

Pontos de 

amostragem 

Coordenadas UTM Data e Horários 

(X) (Y) 11-08-2017 04-11-2017 27-01-2018 
26-04-

2018 

1 387663 7952796 09:50 09:00 10:03 09:35 

2 388894 7952245 10:14 09:10 10:14 09:45 

3 389341 7951188 10:30 09:21 10:29 09:53 

4 389848 7950988 10:41 09:30 10:38 10:00 

5 390811 7950802 10:54 09:38 10:46 10:48 

6 391040 7949923 11:04 09:40 10:56 10:15 

7 392041 7948765 11:13 09:50 11:03 10:24 

8 391432 7947945 11:26 10:05 11:14 10:38 

9 392438 7947453 11:38 10:16 11:24 10:46 

10 392918 7947004 11:53 11:07 11:43 12:57 

11 394023 7946563 12:02 11:12 11:54 11:27 

12 394815 7946074 12:05 11:19 12:05 11:36 

13 395740 7946176 12:36 11:28 12:20 11:46 

14 395806 7945312 12:48 11:34 12:32 11:54 

15 395947 7944706 12:53 11:44 12:41 12:01 

16 396795 7944279 13:59 11:55 12:54 12:10 

17 397705 7944077 14:06 12:04 13:01 12:17 

18 398307 7943401 14:14 12:14 14:34 12:26 

19 398716 7943825 14:28 12:22 19:49 13:26 

20 399480 7943267 14:38 12:29 14:58 13:34 

21 399967 7942576 15:10 12:41 15:13 13:42 

22 400792 7941261 15:23 12:51 15:21 13:53 

23 404223 7940338 15:34 14:30 15:32 14:05 

24 405583 7941783 15:45 14:40 15:45 14:15 

25 405510 7939451 15:55 14:50 15:56 14:27 

26 407253 7939378 16:09 15:01 16:10 14:38 

27 405591 7937635 16:19 15:15 16:18 14:46 

28 407240 7935691 16:29 15:22 16:26 14:57 

29 408071 7935070 16:44 15:35 16:33 15:10 

30 407908 7934666 16:51 15:44 16:54 15:21 

31 407472 7934459 17:02 15:54 16:42 15:32 

32 406388 7935028 17:09 16:04 16:59 15:38 

33 404691 7933895 17:20 16:13 19:07 15:46 

34 404786 7935393 17:31 16:25 17:14 15:55 

Fonte: Pontos de amostragem. Elaborado pelo autor (2020). 

 

Todas as campanhas de coletas foram realizadas da montante para jusante do 

reservatório, sempre iniciando no período matutino. Foram mantidos sempre os mesmo 

procedimentos e metodologia de coleta da qualidade da água.  
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A fim de se compreender as alterações limnológicas na escala temporal, foram 

realizadas 4 campanhas de coleta no reservatório da UHE Espora, considerando as 

sazonalidades das estações do ano: primavera (período de transição entre a estação seca 

e chuvosa); verão (período com maior influência da precipitação); outono (período de 

transição entre a estação chuvosa e seca); inverno (período com menor influência 

pluviométrica). A primeira coleta foi realizada no dia 11de agosto de 2017 (inverno); a 

segunda coleta foi realizada em 04 de novembro de 2017 (primavera); a terceira coleta 

foi realizada no dia 27 de janeiro de 2018 (verão); a quarta coleta foi realizada no dia 26 

de abril de 2018 (outono)
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Mapa 2 - Localização dos pontos de coleta de água, sedimentos e drenagens no reservatório da UHE Espora 

Elaborado pelo autor.
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A partir da predefinição de cada ponto de amostragem no reservatório, foram 

utilizados barcos com motor de popa de 15 HP (Fotografia 1A) para navegação; para 

localização dos pontos de coleta de água e sedimentos espacializados no reservatório da 

UHE Espora, foi utilizado um aparelho GPS – modelo Garmim MAP 78S (Fotografia 

1B).  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.2 COLETAS DE ÁGUA 

As coletas de água foram realizadas em garrafas de polietileno, de 2 litros, na 

camada superficial (epilímnio), nos 15 cm da coluna d’água, de acordo com as normas 

propostas pela Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

1998). As garrafas com as amostras de água foram acondicionadas em caixas de isopor 

com gelo, na busca pela manutenção da temperatura em torno de 4 ºC, e proteção à 

luminosidade. Ao final, foram encaminhadas para o Laboratório de Geociências 

Aplicadas da Universidade Federal de Jataí-UFJ, para a realização das análises. 

A qualidade das águas foi avaliada e comparada com os limites estabelecidos 

pela Resolução Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005). O enquadramento do corpo 

hídrico levou em consideração alguns parâmetros e aspectos físicos, químicos e 

biológicos: 

a) Parâmetros físicos: temperatura (Temp), turbidez (Turb), transparência da 

água (Secchi) e concentração de sólidos suspensos (CSS); 

Fotografia 1 – (A) Embarcação para coleta de dados no reservatório. (B) GPS para localização 

dos pontos  
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b) Parâmetros químicos: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido 

(OD), salinidade (NaCl), total de sólidos dissolvidos (TSD), condutividade 

elétrica (CE) e fósforo total (PT); 

c) Parâmetros biológicos: coliformes termotolerantes (CTs) e clorofila-a 

(Chl). 

 

Para determinar os valores dos parâmetros pH, CE, NaCl, OD, TSD e Temp, 

utilizou-se, in loco, a sonda Multiparâmetro OAKTON PCD 650 (Fotografias 2A e 2B). 

As leituras da sonda foram realizadas em triplicata, para tentar diminuir algum tipo de 

erro de leituras; a leitura que apresentou maior diferença entre as 3 obtidas era 

descartada. Os resultados dos dados foram determinados pela média das duas leituras 

mais próximas, desde que apresentassem uma diferença superior a 5%. Esse método de 

leitura foi realizado em todos os 34 pontos definidos ao longo de todo o reservatório. 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

A transparência da água no lago da UHE Espora foi realizada in loco, com uso 

do disco de Secchi com um diâmetro de 30 cm, com cores alternadas de branco e preto 

(Fotografia 3), conforme proposta de Preisendorfer (1986), Esteves (2011), Cabral e 

Pereira Filho (2018), que consiste em afundar o disco na água, fixo por uma corda (ou 

fita) graduada em centímetros. A transparência da água é a medida detectada pelo 

observador, quando a radiação solar não reflete mais no disco, e o observador perder o 

disco do campo de visão. A profundidade do disco é anotada em campo. As leituras de 

transparência nos pontos amostrais foram realizadas entre 9 e 17 horas. 

 

 

Fotografia 2 – (A) Tela de leitura da Sonda Multiparâmetro. (B) Eletrodo da sonda in 

loco 
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Fotografia 3- Procedimentos para determinar a transparência da água com disco de 

Secchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As análises das variáveis Concentração de Sólidos Suspensos (CSS), Fósforo 

total (PT), Turbidez (Turb). Clorofila-a (Chl-a) e Coliformes Termotolerantes (NMP) 

foram realizadas no Laboratório de Geociências Aplicadas (LGA), do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal de Jataí-UFJ.  

Para determinar a CSS, utilizou-se o método de filtração (Fotografia 4), de 

acordo com a proposta de Wetzel e Likens (1991) e de Carvalho et al. (2000), conforme 

os procedimentos utilizados por Cabral et al., (2013). 

 

Fotografia 4 - Bomba de sucção a vácuo utilizada para filtrar água para CSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Entende-se por CSS os sólidos orgânicos e inorgânicos em suspensão, que são 

transportados pela água, com diâmetro maior que 0,45µm (TODESCHINI, 2004). Os 

fitoplâncton, zooplâncton e substâncias húmicas são os principais responsáveis pelas 

frações orgânicas. O silte e argila são os principais responsáveis pelas frações 

inorgânicas (ESTEVES, 1998). 

Antes de filtrar a água, os filtros foram secos em estufa a 50 ºC por 24 horas, 

para retirar o excesso e umidade, e, posteriormente, pesados em balança analítica. De 

cada ponto de amostragem, filtrou-se 300 ml de água, em triplicata, para tentar diminuir 

os erros, usando uma bomba de sucção a vácuo, com filtro de Membrana Filtrante em 

Nitrato de Celulose, branca, lisa, com poro de 0.45 µm e diâmetro de 47mm. Após filtrar 

a água, os filtros foram secos em estufa novamente, a 50 ºC por 24 horas (Pf). O 

resultado do CSS foi determinado pela média dos dois filtros que apresentaram valores 

mais próximos e de acordo com a seguinte equação (Equação 1):  

 

Equação 1 - Concentração de sedimentos em suspensão - CSS 

CSS = (Pf – Pi)/V * 1000                                                       (1) 

 

Onde: 

CSS = Concentração de sedimentos em suspensão (mg/L);  

Pi = peso inicial do filtro (g); 

Pf = peso final do filtro (g);  

V = volume de água filtrada (mL);  

1000 = fator de correção para miligramas. 

 

A turbidez das águas do reservatório da UHE Espora foi determinada pelo 

método nefelométrico, que se baseia na comparação da intensidade de luz espalhada por 

uma suspensão marcada como padrão. A leitura da turbidez foi realizada no turbidímetro 

de bancada marca Hanna Instrumentrs HI88703 (Fotografia 5). O turbidímetro é um 

aparelho utilizado para leitura de um nefelômetro e a turbidez é expressa em Unidades 

Nefelométrica de Turbidez (NTU) (BRASIL, 2005). 
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Fotografia 5 - Turbidímetro utilizado para determinação da turbidez da água 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O PT foi determinado pelo método Vanadomolibdico Fotocolorímetro, 

conforme descrito em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Para leitura, utilizou-se o equipamento fotocolorímetro de bancada AT100P da Alfakit 

(Fotografia 6). 

 

Fotografia 6 - Fotocolorímetro de bancada da Alfakit utilizado na determinação do 

fósforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A clorofila-a foi determinada pelo processo de filtragem. Com bomba de sucção 

a vácuo, filtrou-se 300 ml de água, usando filtro microfibra de vidro, modelo AP 20, 

com retenção nominal de 0,8 a 8 micrômetros, com 47 mm de diâmetro, deixando os 

filtros em vasilhas (copos) plásticas com 10 ml de metanol, protegidas com papel 

alumínio por quatorze horas, em refrigerador conforme proposta de Mackinney (1941). 
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Para leitura da clorofila-a, usou-se o Espectrofotômetro modelo UV-2000A (Fotografia 

7), com comprimento de ondas entre 663 e 750 nm.  

 

Fotografia 7 - Espectrofotômetro utilizado na leitura da clorofila-a 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após realizar as leituras no Espectrofotômetro, usou-se a seguinte equação: 

 

Equação 2 - Para clorofila-a 

Chl (μh/L) = Abs (663-750) x 12,63 x Vmet (ml) X 1000 / V(ml)                (2) 

 

Chl = clorofila-a, Abs = absorbância, 12,63 = constante, Vmet = volume de metanol, 

1000 = constante e V = volume. 

 

Para determinar a concentração de coliforme termotolerantes nas águas do 

reservatório da UHE Espora, coletou-se 100 ml de água (in locu), em frasco de vidro de 

cor âmbar, que foram esterilizados em Autoclave a 120ºC, utilizando o ciclo do próprio 

aparelho, seguindo a metodologia descrita no “Standard Medhods” (APHA, 2005) e 

Cetesb (2009).  

A leitura dos coliformes foi obtida das amostras de água que foram coletadas em 

frascos de vidro, cor âmbar, estéreis, de 100 ml, seguindo a metodologia descrita no 

“Standard Medhods” (APHA, 2005) e Cetesb (2009). 

Para determina os coliformes termotolerantes das águas do reservatório da UHE 

Espora, foi utilizada a técnica de filtração, seguida de inoculação e incubação. Para 

coleta de água em cada ponto determinado no reservatório, utilizaram-se frascos de 

vidro de 100 ml, de cor Âmbar, esterilizados em autoclaves a 120 ºC. Esses frascos 

foram acomodados em caixa de isopor até o ponto de coleta; após a coleta, foram 

colocados em outra caixa de isopor com gelo, para manter e preservar as características 
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biológicas da água. Devido à distância e à dificuldade de encaminhar o material no 

mesmo dia para o laboratório, as análises foram realizadas em um tempo de 24 horas 

após a coleta. 

Em laboratório, filtraram-se 100 ml de água, utilizando bomba de sucção a 

vácuo, através de uma membrana filtrante específica de 0,45μm de porosidade. Essa 

membrana é colocada em uma placa de Petri, contendo um meio de cultura específico. 

Em seguida, a placa é incubada em estufa de cultura bacteriológica a 35± ºC (Fotografias 

8A e 8B) por 24 horas. Após esse período, as colônias de bactérias são contadas em cada 

filtro (placa de Petri). Para determinar a contagem das colônias de coliformes 

termotolerantes (E. Coli), usa-se uma lâmpada de UV negra, com comprimento de onda 

de 365 nm; as colônias que apresentarem brilho serão consideradas E. Coli (SATO et 

al., 2008).  

As análises foram realizadas até 24 horas após as coletas, sendo utilizada a 

técnica de membrana filtrante, com meio de cultura específico para determinação de 

Coliformes Termotolerantes. Depois de incubada em estufa bacteriológica (Fotografias 

8A e 8B), a 36 ºC, por 24 horas, realiza-se a leitura; os coliformes totais ficarão em cores 

que variam de verde à azul (Figura 5B).  

 

Fotografia 8 – (A) Estufa bacteriológica para incubação. (B) Placa de Petri e filtro pós-

filtragem 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para avaliar a qualidade das águas (Quadro 3) em relação ao ordenamento 

jurídico e realizar o enquadramento das águas do reservatório da UHE Espora, utilizou-

se a Resolução Conama nº 357/2005, que classifica as águas doces em 5 classes: 
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Especial, 1, 2, 3, e 4. Para cada parâmetro da qualidade da água, são estabelecidos 

limites individuais, que apresentam valores máximos e mínimos, utilizados para realizar 

o enquadramento das águas do reservatório analisado. 

 

Quadro 3 - Parâmetros de qualidade da água de acordo as classes da Resolução Conama 

nº 357/2005 (Agência Nacional das Águas, 2009) 

Parâmetros 

Limnológicos 
Unidade 

Valor permitido por classe de 

água: Conama 357/2005 

Aparelho de 

Análise 

Físico 

Concentração de 

Sólidos 

Suspenso 

mg/L <500 Filtragem 

Total de Sólido 

Dissolvido 
mg/L <500 

Sonda Oakton PCD 

650 

Temperatura ºC Sem Padrão 
Sonda Oakton PCD 

650 

Turbidez NTU 
CL1 <40; CL2 <75; CL3 e 4 

<100 
Turbidímetro 

Transparência da 

água 
M Sem Padrão Disco de Secchi 

Químico 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm Sem Padrão 

Sonda Oakton PCD 

650 

Salinidade mg/L < 500 mg/L 
Sonda Oakton PCD 

650 

Oxigênio 

dissolvido 
mg/L 

CL1 >6; CL2 >5; CL3 >4; 

CL 4 >2 

Sonda Oakton PCD 

650 

pH - 6,0 a 9,0 
Sonda Oakton PCD 

650 

Fósforo mg/L 
CL 1 <0,020; CL 2 < 0,030; 

CL 3 < 0,050 
Fotocolorímetro 

Biológico 

Clorofila-a µg/L 
CL 1 < 10; CL 2 < 30; CL 3 e 

4 ≥ 60 
Espectrofotômetro 

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP 

CL 1 < 200; CL2 < 1000; CL 

3 e 4 > 2500 
Membrana filtrante 

Legenda: mg/L = miligrama por litro; µg/l = micrograma por litro; µS/cm = micro Siemens pro 

centímetro; ºC = Graus Celsius; m = metros; NTU = Unidade Nefelométrica de Turbidez; SP = 

sem padrão; CL=, NMP= Não Mais que Provável. Fonte: Resolução Conama 357/2005 

(BRASIL, 2005. Elaborado pelo autor. 

 

3.3 COLETA DE SEDIMENTOS 

Com o propósito de analisar o processo de sedimentação a partir dos modelos 

deposicionais do reservatório da UHE Espora, realizou-se uma coleta de sedimentos de 

fundo no dia 27 de janeiro de 2018, estação de verão, período considerado de maior 
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precipitação para região do sudoeste do estado de Goiás. Os pontos de coleta de 

sedimento de fundo são os mesmos pontos de coleta de amostragem de água. 

Para a coleta de sedimentos de fundo, utilizou-se amostrador tipo KAJAC 

(Fotografias 9A, 9B, 9C e 9D), com adaptação do Piston Core, com tubo de PVC de 

50mm (Fotografia 9B), preso por duas cordas (uma para descer o amostrador até o fundo 

do reservatório e outra para puxar até a superfície da água). Após as coletas, os tubos 

são tampados para evitar perdas de sedimentos, mantidos em posição vertical até secar 

para não provocar deformações nos perfis. 

Para contribuir e diminuir o tempo de secagem dos perfis dentro dos canos de 

PVC, foram feitos furos nos canos, com uma furadeira utilizando uma broca de 6mm, 

para drenagem do excesso de água nos canos PVC (círculo vermelho indicado pela seta 

vermelha - Fotografia 9C). Após a retirada do excesso de água dos canos, verificou-se 

se os perfis de sedimentos estavam secos. Depois, utilizou-se uma makita com uma serra 

cortante (Fotografia 9D) para abrir os canos em duas partes, fazer a análise e descrever 

as fácies. 

 

Fotografia 9 - A; B; C e D - Procedimentos de coleta de sedimentos utilizando KAJAK 

(9A-Montagem do KAJAK com cano PVC; 9B-Coletor de sedimentos KAJAK; 9C-Furo dos 

canos de PVC; 9D- Abertura do cano de PVC) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após realizar a abertura dos tubos em duas partes, foram realizadas medidas de 

tamanho de cada perfil (amostras) e análise visual para descrição das amostras conforme 

a cor, granulação, textura, seleção e estrutura. 

Cano PVC no KAJAK            A 
KAJAK para coleta de sedimentos B 

Furos no cano de PVC           C 

 
Abertura dos canos de PVC           D 
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Fotografia 10 - Perfil de sedimentos de fundo do reservatório da UHE Espora 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Em cada amostra de sedimentos de fundo, foi retirada uma alíquota de 50g da 

parte superior do perfil para a realização da análise granulométrica, pelo método da 

pipetagem (Fotografia 11) e peneiramento, conforme proposta da EMBRAPA (1997). 
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Fotografia 11 - Análise de pipetagem das amostras da área de estudo 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para descrever as fácies (Quadro 4) e os modelos deposicionais vigentes nos 

perfis, utilizou-se o modelo formalizado por Miall (1996), adaptado para ambiente 

lacustre por Cabral (2006) e Cabral et al. (2010), que usaram códigos combinados de 

letras minúsculas e maiúsculas para diferenciar as fácies. 

 

Quadro 4 - Siglas utilizadas para identificação textural e estrutura dos sedimentos 

adaptados de Miall (1996) 

 

Siglas Interpretação 

F Argila e Silte 

S Areia 

G Grânulos 

(f) Areia muito fina 

(F) Areia fina 

(m) Areia média 

(g) Areia grossa 

(G) Areia muito Grossa 

“S” Estratificação 
Organizado pelo próprio autor. 

 

As letras maiúsculas correspondem à granulação; as letras minúsculas às classes 

granulométricas e estruturas sedimentares. Alguns autores brasileiros, como Stevaux 

(1993) e Rubim (2002), também utilizaram da proposta das siglas de Miall. A descrição 

do processo de sedimentação e dos modelos deposicionais vigentes foram descritos 
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conforme Cabral (2006) e Cabral et al. (2010), que foram interpretados como depósitos 

de corrente, delta e leito. 

 

Quadro 5 - Escala e tamanho dos grãos adotadas por diferentes autores. O SysGran 

utiliza uma escala ligeiramente adaptada de Wentworth (1922), de acordo com Suguio 

+ laboratórios brasileiros 

Fonte: Wentworth (1922), adaptado por CAMARGO, M. G. (2006). 

 

A - Depósito de Corrente: nesse tipo de depósito, o material é composto, 

predominantemente, por areia, podendo apresentar lentes de argila e silte; 

B - Depósito de Delta: esse modelo de depósito é o resultado da acumulação dos 

sedimentos grossos e finos (que podem ser em extratos ou em lentes), devido à pequena 

declividade dos afluentes e, consequentemente, pequena capacidade de descarga de 

água, o que favorece o acúmulo de areia, silte e argila na foz do sistema fluvial ou 

lacustre; 

C - Depósito de Leito: são depósitos predominantemente argiloso/siltosos e 

ocorrem, normalmente, na presença de estratos e areia muito fina a fina.  
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As amostras dos sedimentos de fundo dos 29 perfis verticais do reservatório 

foram classificadas texturalmente, conforme proposta de Wentworth (1922) (Quadro 5). 

As frações de areias (fina a grossa) foram separadas por tamisação (peneiramento), secas 

em estufa e pesadas para obtenção dos respectivos percentuais. O silte é obtido pela 

diferença das frações de argila e areia em relação à amostra original, que corresponde 

aos percentuais de 100%. 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS  

Para as análises dos dados obtidos in situ e em laboratório, dos parâmetros 

limnológicos (pH, T, CE, TSD, NaCL, OD, TRANSP. Tb, CSS, P, Chl-a, CTs), das 

águas do reservatório da UHE Espora, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson 

“r”, estatística básica: mínimo, máximo, média aritmética, desvio padrão e coeficiente 

de variação. Os dados foram organizados em tabelas e os gráficos gerados no pacote do 

Windows. 

A análise do grau de relacionamento entre as variáveis limnológicas foi realizada 

pelo diagrama de dispersão de Pearson, conforme descrição de Callegari-Jacques (2007) 

e de Rogerson (2012), que citam que uma relação só é linear quando uma variável se 

associa à mudança proporcional na outra variável. 

As variáveis dependentes e independentes na análise de correlação podem variar 

entre (x e y), indicando o grau das duas variáveis, se são independentes ou se covariam 

(KAZMIER, 1982; LICHT, 1998; SANTOS, 2007; BATIISTI; BATISTI, 2008; 

ROGERSON, 2012; ROCHA, 2018).  

Na tentativa de responder o quanto as variáveis limnológicas apresentam 

correlação entre si, utilizou-se a correlação linear de Pearson. As análises foram 

efetuadas a partir dos dados das variáveis limnológicas do reservatório da UHE Espora, 

das quatro campanhas de coleta, realizadas nas estações de inverno (agosto) e primavera 

(novembro) de 2017, e de verão (janeiro) e outono (abril) de 2018. Os procedimentos 

adotados foram realizados de acordo com a proposta de Santos (2007), que indica que, 

se a correlação for 0 (zero), é considerada Nula, entre 0 < r <=0,1, é considerada ínfima, 

de 0,1 ≤ r < 0,4, é considerada fraca, de 0,4 ≤ r < 0,7, considerada moderada, de 0,7 ≤ r 

< 1, considerada forte, e se for r = 1, é considerada plena ou perfeita. As correlações 

negativas também seguem o propósito das correlações positivas. Foram discutidas 

somente as correlações moderada, forte e perfeita ou plena. 
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As correlações foram geradas automaticamente no software Excel 365®. 

Segundo Figueiredo Filho et al., (2014), uma correlação positiva indica que quando X 

aumenta, há também um aumento de Y, isso é, os valores altos de X estão associados a 

valores de Y. Para avaliar o coeficiente de correlação de Person, que avalia o 

comportamento de duas variáveis distintas e quanto os pontos do diagrama se 

aproximam da reta, usou-se a proposta de Santos (2007) e Rocha (2018). Os dados foram 

discutidos utilizando intervalos (Quadro 6), que podem variar entre + 1 a – 1. A 

correlação é positiva quando o valor de x aumenta e o valor de y também aumenta; a 

correlação é negativa quando os valores de x ou y diminuem.  

 

Quadro 6 - Coeficiente de correlação e intervalos de correlação de Pearson 

Coeficiente de correlação Intervalos de coeficientes 

0 Nula – (NL) 

0 < 1 r < 0,1 Ínfima positiva – (IP) 

0,1 ≤ r < 0,4 Fraca positiva - (FrP) 

0,4 ≤ r < 0,7 Moderada positiva – (MP) 

0,7 ≤ r < 1 Forte positiva -  (FtP) 

r = 1 Perfeita positiva (PP) 

0 Nula – (NL) 

- 0 < 1 r < 0,1 Ínfima negativa – (IN) 

- 0,1 ≤ r < 0,4 Fraca negativa- (FrN) 

- 0,4 ≤ r < 0,7 Moderada negativa – (MN) 

- 0,7 ≤ r < 1 Forte negativa - (FtN) 

- r = 1 Perfeita negativa (PN) 

Fonte: Adaptado de Santos (2007) e Rocha (2018) 

 

3.5 REGRESSÃO LINEAR SIMPLES  

A regressão linear simples é uma equação para estimar a condicional (valor 

esperado) da variável y em relação às medidas da variável x, indicando a direção da reta 

de tendência, segundo expresso na Equação 3, que pode criar modelo para fazer 

previsões futuras (KAZMIER, 1982). 

 

Equação 3 - Regressão linear simples 

            y = a x+b 

Onde:  

y = variável dependente; 
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a e b = coeficiente de regressão; 

x = variável independente  

 

3.5.1 Determinação das classes dos parâmetros dos mapas temáticos 

Para determinar as classes dos parâmetros nos mapas temáticos sobre a qualidade 

das águas, utilizou-se a Fórmula de Sturges (1926), que determina a quantidade de 

classes adequadas ao K, para um conjunto de dados de acordo com a Equação 4: 

 

Equação 4 - Equação de Sturges (1926) 

 

           (K = 1 + 3,3 log₁₀ N) 

Onde:  

k – número de classes (estratos) 

n – tamanho da amostra 

log – logaritmo de base 10  

 

A amplitude dos intervalos de cada classe foi determinada pela amplitude total 

(At) dos dados, isso é, a diferença entre o maior e o menor valor da Equação 5:  

 

Equação 5 - Amplitude dos intervalos 

Sendo: 

AI = Amplitude do Intervalo de Classe = At/k = (max-min)/k                       

Onde:  

AI- Amplitude do Intervalo de classe 

At - Amplitude total 

K – Número de classes 

Max - Maior valor observado 

Min – Menor valor observado 

 

As classes foram definidas com o valor mínimo e adicionando-se o valor AI, o 

que constitui a primeira classe. Nesse sentido, a segunda classe inicia-se com o valor 

anterior adicionando novamente o valor AI, assim continuamente, até contemplar todas 

as classes K. 
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O tempo de residência da água do reservatório da UHE Espora foi calculado a 

partir do volume do reservatório (216.501,000m³), conforme Portaria nº 409/2.010-

GAB, da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 

Utilizando o programa SisCAH 1.0, foi gerado o valor da vazão média de longa 

duração (60,1926 m³/s) do rio Corrente. A vazão média de longa duração foi 

determinada a partir dos dados da estação fluviométrica Campo Alegre, localizada a 

montante do reservatório, código 60940000, nas coordenadas latitude -18’52, longitude 

-52’10, localizada no município de Aporé, disponíveis pela ANA, na plataforma da 

Hidroweb, operado pela CPRM. O tempo de residência da água do reservatório foi de 

41 dias, determinado pela seguinte equação (Equação 6): 

 

Equação 6 - Tempo de residência da água 

 

 

 

Sendo: 

V = volume máximo do reservatório (m³); 

Q = vazão afluente (m³.s-1); 

Tr = tempo de residência (s). 

 

3.6 PROCEDIMENTOS CARTOGRÁFICOS 

Para o recorte da área de influência direta da UHE Espora, utilizou-se o banco 

de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, do Sistema Estadual de 

Estatística de Informações Geográficas – SIEG e do USGS-US Geological Survey 

(2018). A escala de 1:250.000, utilizada nesta pesquisa, justifica-se em razão de o estado 

de Goiás não ter mapas com escala de 1:50.000 e de 1:100.000 para região sudoeste de 

Goiás. A área de estudo possui 837,29 km² e um perímetro de 181km, com uma área 

alagada em torno de 30,6 km². 

O programa computacional utilizado para o mapeamento do uso da terra e 

delimitação do reservatório da UHE Espora (GO) foi o software ArcGIS 10.6.1 

(licenciado pelo Laboratório de Geoinformação da UFJ). Seguiram-se os procedimentos 

e critérios descritos por Souza et al. (2014), por meio da ferramenta Spatial analyst 

Tools. 
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Na produção dos mapas temáticos de geologia, geomorfologia e solos, foram 

utilizadas as bases do shapefiles disponibilizadas pelo SIEG, na escala de 1:250.000, 

Datum WGS 1984, do fuso 22 sul. As cores dos mapas foram definidas conforme paletas 

de cores da EMBRAPA (2018). Os mapas de declividade, de altimetria e o de perfil 

topográfico foram elaborados a partir do Raster, com escala de 1:250.000, adquiridos 

do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil - TOPODATA, com resolução de 30 

metros, utilizando a ferramenta Toobox, 3D Analyst tools. As classes de declividade 

foram geradas conforme a proposta de Ramalho Filho e Beek (1995) (Quadro 7). 

Justifica-se o uso das classes de declividade conforme proposta de Ramalho Filho e 

Beek (1995) que ele utiliza o método preconizado pelo Sistema da Aptidão Agrícola das 

Terras para avaliação da aptidão agrícola.  

 

Quadro 7 - Classes de declividade conforme proposta de Ramalho Filho e Beek 

Declividade (%) Classes 

0 – 3 Plano 

3 – 8 Suave ondulado 

8 – 13 
Moderadamente 

Ondulado 

13 – 20 Ondulado 

< 20 Forte Ondulado  

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). Elaborado pelo próprio autor. 

 

O mapeamento de uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica do reservatório 

da UHE Espora foi realizado em intervalos de cinco em cinco anos (2003, 2008, 2013 e 

2018), com o propósito de entender as alterações de uso e ocupação das terras da bacia 

da UHE Espora antes e após a construção do reservatório, contemplando um período de 

20 anos. As cores dos mapas foram estabelecidas de acordo com o IBGE (MONTEIRO 

FILHO, 2013). Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 5 – Sensor TM 

(Thematic Mapper) e do Landsat 8 – Sensor OLI (Operational Land Imager), utilizando 

as bandas R (red), G (green) e B (blue) (USGS, 2019), adquiridas pelo sistema Earth 

Explorer do U.S. Geological Survey (USGS), gerido pela National Aeronauticsand 

Space Administration (NASA). Datum – WGS84. 

As seleções das imagens dos satélites deram-se a partir das melhores resoluções, 

levando em consideração as imagens da área de estudo com menores coberturas de 

nuvens (Quadro 8), com base nos quatro períodos analisados. A primeira imagem, 

datada de 17/08/2003, corresponde à fase anterior à construção do reservatório da UHE 
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Espora; a segunda imagem é de 14/08/2008 – período posterior ao rompimento da 

barragem do reservatório da UHE Espora; a terceira imagem é de 15/08/2013, período 

de estabilidade do reservatório; a quarta e última imagem, de 10/08/2018, é do período 

de coleta dos dados para desenvolvimentos da pesquisa. 

As bandas (3, 4, 5 e 6) do satélite Landsat foram utilizadas na geração da 

composição colorida (RGB), com uso da ferramenta Composite Bands. Posteriormente, 

foi selecionado o método de classificação não-supervisionada pela ferramenta 

“Multivariate/Iso clauster Unsupervised”, que executa a associação dos pixels 

semelhantes, formando as classes de uso em um arquivo matricial tipo raster, o qual foi 

convertido em formato vetorial, tipo shapefile (shp) (NASCIMENTO et al., 2016). 

 

Quadro 8 - Características das imagens de satélites selecionadas para o estudo 

Data da Imagem Órbita Ponto Satélite 
Bandas 

RGB 

Resolução 

Espacial 

17-08-2003 223 73 Landsat 5 TM 
5, 4, 3  

30 m x 30 m 

 

14-08-2008 223 73 Landsat 5 TM 

15-08-2013 223 73 Landsat 8 OLI 6, 5, 4 

10-08-2018 223 73 Landsat 8 OLI 6, 5, 4 
Elaborado pelo próprio autor. 

 

A correção dos polígonos que ficaram ambíguos nas classes pré-definidas pelo 

programa foram realizadas utilizando-se a ferramenta “Fild Calculator” para alteração 

dos atributos e reclassificação das respectivas classes corretas; a partir disso, foi gerado 

o mapa temático final de uso da terra para cada período analisado. 

Para fins de acompanhamento dos atributos físicos na área da pesquisa, foram 

elaborados quatro perfis topográficos da área representativa da pesquisa, seguindo os 

procedimentos descritos por Rodrigues, Silva e Cavalcante (2017), sendo considerados 

cinco atributos físicos da paisagem, levando em consideração os mapas de geologia, 

altimetria, declividade, solo, uso e ocupação, junto às informações adquiridas em 

trabalhos a campo, que contribuíram para identificar as Geounidades na bacia em 

questão. 

Os perfis topográficos foram construídos de acordo com a proposta de Gomes e 

Cabral (2019), a partir dos atributos físicos dos mapas temáticos de Altimetria, Geologia 

e Solos, realizados no ArcGIS 10.6.1, licenciado pelo laboratório de Geoinformações 

da Universidade Federal de Jataí-UFJ. O perfil topográfico foi gerado a partir da imagem 

de satélite SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com dados de altitudes e 
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resolução espacial de 30 metros, disponibilizados pelo TOPODATA, folha 18S_525, 

gerando um gráfico bidimensional, demostrando o relevo, em que é traçada uma linha 

previamente definida para analisar a área estudada. 

A partir da confecção do perfil topográfico no ArcGIS, ele é enviado ao software 

CorelDraw para edição das Geounidades. As unidades estruturais foram identificadas 

com a integração dos mapas temáticos e utilizadas as características dos ambientes mais 

significativos da dinâmica local. A identificação das unidades estruturais foi realizada a 

partir da unidade geológica, pois, essas unidades são as mais heterogêneas e têm maior 

exposição de classes de interferências na paisagem da bacia hidrográfica da UHE 

Espora.  

Os mapas de uso da terra foram elaborados pelo software ArcGIS 10.6.1., 

utilizando a classificação não supervisionada Iso Cluster Unsupervised Classification, 

realizada por meio da união dos pixels espectralmente próximos, que dão origem às 

classes que foram executadas pelos classificadores (algoritmos), conforme 3ª edição do 

Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013), que divergem de acordo com o 

programa utilizado. Foram geradas 300 classes e, para um melhor refinamento e 

qualidade dos mapas, foram conferidas uma por uma, para diminuir a mistura das 

classes. 

Dessas 300 classes, foram identificadas as classes de uso da terra, que foram 

unidas de acordo com sua classe, por meio da função ArcToolbox, Spatial analyst tools, 

Reclass. 

O número de classes foi gerado conforme o predomínio na área de pesquisa, 

utilizando o Sistema de Classificação de Uso da Terra (SCUT), que possibilita a 

definição das legendas do mapeamento, permitindo a identificação e descrição da 

cobertura e uso da terra, conforme Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE. Para 

definição dos procedimentos metodológicos dos mapas de Uso da Terra, as classes 

englobaram as categorias: “Água”, para classe de águas continentais; “Áreas antrópicas 

agrícolas”, pertencente às classes de Culturas temporárias e pastagens e “Área de 

vegetação Natural”, Campestre (IBGE, 2013). 

 

3.7 ÍNDICE KAPPA 

Para validação da exatidão dos mapeamentos nos processos de classificação não 

supervisionada (iso cluster), foram inseridos 300 pontos amostrais, distribuídos 

aleatoriamente na área de estudo, utilizando a ferramenta Create Random Points no 
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ArcGIS®. Para confirmar os resultados obtidos dos mapas de uso e ocupação da terra, 

foi aplicado o coeficiente Kappa. Segundo Gasparine et al. (2013), esse índice é um dos 

principais métodos utilizados para avaliar a concordância entre a verdade terrestre e o 

mapa temático. 

De modo a manter melhor confiabilidade das amostras aleatórias, utilizou-se a 

fotointerpretação das imagens do Google Earth, da mesma data da realização dos mapas 

de uso e ocupação, nas datas expressas no Quadro 9: 

A validação dos mapas de uso e ocupação das terras foi realizada pelo Índice 

Kappa, que, segundo Landis e Koch (1977) e Nery, Oliveira e Abreu (2013), é um 

método estatístico que possibilita analisar e mensurar de forma comparativa os 

resultados das análises dos mapas temáticos obtidos por meio do sensoriamento remoto.  

Os resultados estatísticos Kappa foram realizados a partir da Equação 7> 

 

Equação 7 - Índice Kappa 

 

 

 

Onde: 

K = é uma estimativa do coeficiente Kappa;  

∑ᵢᶜ = 1xᵢᵢ  = somatória da diagonal da matriz de confusão;  

n = número total de amostras coletadas;  

c = número do total de classes;  

Xii = é o valor na linha i e coluna i;  

Xi+ = é a soma da linha i;  

x+i = soma da coluna i da matriz de confusão. 

 

A proposta de qualidade e classificação do índice Kappa foi estabelecida por 

Landis e Koch (1977) e utilizada por Nery, Oliveira e Abreu (2013). As classes 

estatísticas Kappa são divididas em seis classes, que variam de 0 a 1 e determina a 

qualidade do mapa (Quadro 9): 
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Quadro 9 - Referências de qualidade e classificações de Índice Kappa 

Índice Kappa Qualidade 

0 Péssimo 

0,01 - 0,20 Ruim 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Boa 

0,61 – 0,80 Muito Boa 

0,81 – 1,00 Excelente 
Fonte: Landis e Koch (1977), utilizado por Nery, Oliveira e Abreu, (2013), organizado pelo 

próprio autor. 

 

3.8 PRECIPITAÇÃO - CHUVA  

Na busca por compreender a distribuição espaço-temporal das chuvas na área de 

estudo entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018, criou-se um banco de dados com 

informações de quatro estações telemétricas (Quadro 10 e Mapa 3), mantidas pelo 

sistema Hidroweb, coordenado pela Agência Nacional das Águas-ANA, que 

disponibiliza os dados pelo site Portal Telemetria (www.snirh.gov.br/gestorpcd), do 

Estado de Goiás, conforme coordenadas. 

 

Quadro 10 - Estações telemétricas existentes na área de estudo 

Estações Código Latitude Longitude 

Fazenda Perdizes 60935000 7957781 354666 

Cachoeira do Corrente 6094100 7945289 384079 

Barramento da UHE Espora 60943000 7934446 408551 

Barramento PCH Queixada 60944000 7928670 415779 
Fonte: ANA. Organizado pelo autor. 

 

A estação Fazenda Perdizes localiza-se na Fazenda Perdizes, no município de Chapadão 

do Céu, às margens do rio Corrente. A estação Cachoeira do Corrente localiza-se no 

Córrego Cachoeira do Corrente, a montante do reservatório, às margens da BR 184. A 

estação barramento da UHE Espora encontra-se instalada na barragem da usina e a 

estação barramento da PCH Queixada localiza-se no barramento da PCH Queixada 
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Mapa 3 - Localização das estações telemétricas da área de estudo 

Fonte: ANA 2019. Elaborado pelo próprio autor. 
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GEOELEMENTOS DA ÁREA DE ESTUDO  

4.1.1 Geologia 

Geologicamente, na área de influência direta do reservatório da UHE Espora, 

ocorre a presença da Unidade Cobertura detrítica indiferenciada (Qdi), Depósitos 

Aluvionares (Q2a), Formação Cachoeirinha (ENch), Grupo Bauru da Formação Vale 

do Rio do Peixe (K2vp) e Formação Serra Geral (K1_delta_sg) (Quadro 11 e Mapa 4):  

 

Quadro 11 - Unidades geológicas da bacia UHE Espora 

Geologia km² % 

Qdi - Unidade Cobertura detrítica indiferenciadas 148,56 17,74 

Q2a - Depósitos aluvionares 266,65 31,85 

ENch - Formação Cachoeirinha 2,78 0,33 

K2vp - Grupo Bauru - Formação Vale do Rio do Peixe 287,75 34,37 

K1_delta_sg - Grupo São Bento - Formação Serra Geral 127,79 15,26 

Água 3,76 0,45 

Total 837,29 100 

Fonte: Próprio autor. 

 

Com a recombinação do Grupo Bauru, Fernandes (2004) sugeriu a Formação 

(K2vp), que se caracteriza por estratos de arenitos cinza-claros, bege ou róseo, maciços 

finos a muito finos, às vezes médios em geral, mal selecionados e estratificação plano 

paralelo e cruzados. Essa unidade é bem distribuída nas regiões sul e sudoeste de Goiás, 

abrangendo o Parque Nacional das Emas, os municípios de Rio Verde, Itarumã, 

Serranópolis, Cachoeira Alta, Caçu e Quirinópolis (MOREIRA et al., 2008). 

Na bacia de influência do reservatório da UHE Espora, a K2vp ocupa 34,37% 

da área, ocupando, principalmente, a margem direita do reservatório. 

A ENch ocupa cerca de 0,33% da área da bacia da UHE Espora, localizando-se 

próximo à nascente do Ribeirão Cachoeira do Corrente, afluente do reservatório. A 

litologia é formada por Argilito e Arenito (PENA et al., 1975). 

Os Q2a ocupam cerca de 31,85% da área de interflúvio da margem direita do 

reservatório, com características de depósitos de areia, que podem ser constatadas em 

estradas vicinais e localizadas na foz do Córrego Jatobá com o reservatório da UHE 

Espora, localizada no município de Aporé, na margem direita do reservatório da UHE 

Espora (CPRM, 2001) (Fotografia 12A Estrada vicinal; 12B Foz do Córrego Jatobá). 
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Mapa 4 – Geologia da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora  

Elaborado pelo próprio autor. 

ENch 

K2vp 

Q2a 
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De acordo com Moreira et al. (2008), essa Formação compreende acumulações 

de sedimentos de calha e planície de inundação, que estão associados à rede de 

drenagem sobre o embasamento cristalino e as bacias sedimentares. 

As Qdi ocupam 17,74 % de toda a área da bacia em estudo e reúnem as 

coberturas residuais, que sustentam os terraços, sendo retrabalhados os sedimentos 

arenosos durante o Pleistoceno. Ocorrem na margem esquerda do rio Corrente, nas 

porções Sudoeste, do município de Serranópolis, e Oeste, do município de Itarumã. 

Com espessura em torno de 3m, consistem em depósitos de areias, siltes, argilas 

ou, porventura, cascalheiras cimentadas, com presença de cimentação por óxi-

hidróxidos de ferro (SIEG, 2019). 

A K1_delta_sg, pertencente ao Grupo São Bento, da Era Mesozoica e período 

Jurássico, com derrames de basaltos com deques e sills de diabásio e andesitos, 

intertrapeados com os arenitos eólicos e fluviais (que corresponde à Formação 

Botucatu), na bacia do reservatório da UHE Espora, ocorre, principalmente, nos vales 

fluviais, em torno de 15,26% da área. Quando ocorrem alterações pela intemperização, 

exibe exfoliação esferoidal, com blocos com vários tamanhos; quando totalmente 

intemperizados, ocorre os pacotes de Latossolos vermelhos. 

  

Fotografia 12 – (A) Estrada vicinal com depósitos de areia. (B) Pacote de areia da 

Formação Vale do Rio do Peixe 

Fonte: Próprio autor (nov. 2017). 

 

4.1.2 Solos 

Com base na geração do mapa de solo (Mapa 5), constata-se que a bacia da área 

de influência da UHE Espora apresentou quatro classes predominantes (Quadro 12):

B 

A                               
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Mapa 5 - Tipos de solo da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

 

Elaborado pelo próprio autor. 

LVd 

LV 

RLd 

RQ 



74 

 

Os Neossolos Litólicos Distróficos (RLd) são o que apresentam menor área em 

extensão, ocupando em torno de 0,16% da bacia, localizados no divisor de água ao norte 

da bacia, próximos à nascente do Ribeirão Bonito. São os solos mais novos, pouco 

evoluídos, em que as rochas estão mais próximas da superfície, com contato lítico 

fragmentário de 50 cm a partir da superfície, presença de horizonte A ou Hístico, 

assentados diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr, compostos de 

fragmentos grossos tipo cascalheira de quartzo com diâmetro maior que 2 mm (cascalho 

calhaus e matacões). Admitem um horizonte B em início de formação, cuja espessura 

não satisfaz a nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. Normalmente, ocorrem nas 

bordas dos relevos mais dissecados (EMBRAPA, 2018). 

 

Quadro 12 - Classes de solo na bacia do reservatório da UHE Espora 

Classes de solos km² % 

Neossolos Litólicos Distróficos (RLd) 1,33 0,16 

Neossolos Quartzarênicos (RQ) 88,35 10,55 

Latossolos Vermelhos Distrófico (LVd) 498,31 59,51 

Latossolos Vermelhos (LV) 249,3 29,78 

Total 837,29 100 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

Os Neossolos Quartzarênicos (NQ) ocorrem em cerca de 10% da área de estudo. 

Localizados na região norte da bacia, são solos com alta capacidade de erodibilidade, 

sem contato lítico, entre 50 cm e a superfície, com sequência de horizonte A-C, com 

presença de textura ou areia franca nos horizontes, até a profundidade de 150cm, desde 

a superfície até o contato lítico fragmentado, com possibilidade de penetração de raízes. 

Formado basicamente por material quartzoso, com partes de areia grossa e fina, é 

constituído por mais de 95% de quartzo, calcedônia e opala (EMBRAPA, 2018). 

De forma geral, os Neossolos Quartzarênicos evidenciam baixos teores de 

matéria orgânica e P (JACOMINE, 1996), com elevada permeabilidade e baixa 

capacidade de retenção de umidade, favorecendo a percolação, com baixo teor de argila 

e matéria orgânica e elevado processo de lixiviação. Esses solos podem ser distróficos, 

tornando-se características morfológicas, físicas, químicas e mineralógica distintas, 

resultantes de sua gênese (Embrapa, 2006). A textura pode variar de areia a franco-

arenosa, com constituição mineralógica essencialmente formada por quartzo, com 

baixos teores de carbono orgânico e P, com baixa Capacidade de troca catiônica (CTC). 
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Os Latossolos Vermelho (LV) cobrem cerca de 30% da área da bacia, 

localizando-se mais na região sudeste da bacia. Englobam solos compostos por material 

mineral, com horizonte B latossólico. Os LV estão na Classe do 2º nível categórico 

(subordens) e caracterizam-se na matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B. 

O Latossolo Vermelho distrófico (LVd) recobre quase 60% de toda a área da 

bacia. Localiza-se nas regiões sul e sudoeste da bacia, sendo solos com saturação por 

base < 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (Embrapa, 2018). 

Geralmente, são solos muito ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou 

alumínicos. Ocorrem, todavia, em solos com saturação de bases média a alta. São 

encontrados geralmente em zonas (semiáridas ou não) que apresentam estação menos 

chuvosa ou, ainda, sob influência de rochas básicas ou calcárias. 

 

4.1.3 Relevo 

O relevo na área da bacia da UHE Espora apresenta quatro unidades 

geomorfológicas, sendo duas unidades geomorfológicas principais: Superfície Regional 

de Aplainamento SRAIIIB-RT-(fr) e SRAIIIB-RT-(m), que ocupam a maior parte da 

bacia. A Superfície Regional de Aplainamento SRAIIB-RT-(mfr) e a ZER-SRAIIIB-

RT/ HB-RT(m) (Mapa, 6), com menor predominância na bacia, localizam-se próximo 

à nascente do Ribeirão Cachoeira do Corrente, conforme Mapa 6. 

De acordo com a proposta de Latrubesse, Carvalho e Stevaux (2005), essas 

unidades de aplainamentos ocorrem nas cotas altimétricas de 800 a 1000 m, 650 a 750 

m. As SRA são unidades mais representativas no estado de Goiás. Segundo esses 

autores, diferentes mecanismos podem levar à formação de uma SRA. 

De acordo com a ANA (2013), a geomorfologia da bacia do rio Corrente está 

situada no Planalto do Rio Verde e no Planalto Rebaixado da Bacia do Paraná, com 

predomínio das superfícies tabulares, suavemente onduladas e vales, inserida na Bacia 

do Paraná, na área de ocorrência da K2vp, formada, principalmente, por arenitos. 

A área de abrangência do reservatório da UHE Espora, localizada no médio 

curso do rio Corrente, é integrada ao baixo topográfico, que caracteriza um conjunto de 

vales, pertencentes à K1_delta_sg. 
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Mapa 6 - Relevo da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo próprio autor. 
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A Superfície Regional de Aplainamento – SRAIIB-RT(mfr) ocorre nas cotas 

entre 800 a 1000 m, apresenta dissecação muito fraca a fraca, em relevos tabuliformes. 

Ocorre em uma área pequena (Tabela 1), localizada na borda noroeste da bacia, em que 

se localiza a ENch, do grupo Bauru, formado por rochas de argilas, areias com níveis 

conglomeráticos, com LV, da bacia sedimentar do Paraná (LATRUBESS; 

CARVALHO, 2006). 

 

Tabela 1 - Classes geomorfológicas da bacia hidrográfica da UHE Espora 

Classes geomorfologia km² % 

SRAIIB-RT-(mfr) entre 800 a 1000 m 1,52 0,18 

SRAIIIB-RT-(fr) entre 650 a 750 m 613,40 73,30 

SRAIIIB-RT-(m) entre 650 a 750 m 218,14 26,05 

ZER-SRAIIIB(m) 0,48 0,05 

Água 3,75 0,44 

Total 837,27 100 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

A Superfície Regional de Aplainamento-SRAIIIB-RT-(fr) ocorre entre as cotas 

de 650 a 750m, com dissecação fraca, associada ao relevo tabuliforme. Ocupa em torno 

de 73,30% da área de estudo, na margem direita do reservatório, que compreende a 

K2vp, formada pelos Depósitos Aluvionares (depósitos de areia), com predomínio do 

LVd, da bacia do Paraná. A drenagem é diversificada, com forma detrítica, na direção 

norte-sul. Algumas drenagens apresentam padrões paralelos. Com características 

irregulares, desenvolve-se sobre o basalto da K1_delta_sg, articulando-se com unidades 

das Zonas de Erosão Recuantes (ZERs), que continuam o processo de erosão. 

A Superfície Regional de Aplainamento-SRAIIIB-RT-(m) ocorre entre as cotas de 

650 a 750m, com dissecação média. Ocupa cerca de 26,05% da área da bacia, desde o 

vale do reservatório até as áreas de topo da bacia na margem esquerda do reservatório, 

que é formado pelas Qdi e litótipos e pelos depósitos de areia. O leito e borda do 

reservatório caracterizam-se pela presença da K1_delta_sg e litótipos de basaltos. A 

drenagem dessa margem caracteriza-se de forma detríticas e paralelas. O uso e ocupação 

dão-se, principalmente, pela pecuária extensiva e cana-de-açúcar.  
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4.1.4 Declividade 

Conforme as classes de declividade e segundo a proposta de Ramalho Filho e 

Beek (1995), que consideram terra suscetível à erosão, na área de estudo existem cinco 

classes, conforme destacado no Mapa 7 e Tabela 2 . 

 

Mapa 7 - Declividade da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

Elaborado pelo próprio autor. 

  

Tabela 2 - Classes de declividade correspondentes as porcentagens da dissecação e 

relevos 

Declividade (%) Classes Área (Km²) Área (%) 

0 – 3 Plano 280,64 33,51 

3 – 8 Suave ondulado 488,53 58,34 

8 – 13 
Moderadamente 

Ondulado 
56,70 6,77 

13 – 20 Ondulado 9,10 1,08 

20 – 45 Forte Ondulado  2,32 0,27 

Total - 837,29 100 

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995), Elaborado pelo autor. 

 

As classes de cores, que classificam a declividade da área de estudo, iniciam-se 

com cores mais frias, com tom de verde mais escurecido, representando as menores 

declividades, ocorrendo praticamente em toda a bacia. As áreas de maiores declividade 
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estão localizadas às margens do reservatório, entre os pontos 1 a 5 de coleta de água no 

reservatório. 

As áreas de 0 a 3 e de 3 a 8% de declividade são consideras áreas planas e suave 

onduladas, pouco suscetíveis à erosão. Apresentam alta capacidade de infiltração, sendo 

propícias para o desenvolvimento agropastoril, conforme o tipo de solo. A classe de 0 a 

3% ocorreu em cerca de 33,51%; a de 3 a 8% ocorreu em torno de 58,34%, da área da 

bacia do reservatório de Espora (TOPODATA, 2019). 

As classes de declividade moderada a ondulada (8 a 13%) estão localizadas mais 

a montante do reservatório. Ocupando uma área em torno de 6,77%, localizam-se nas 

proximidades dos cursos d’água. 

A classe de declividade de 13 a 20% ocupa uma área em torno de 1,08% da 

bacia. Localiza-se nas margens do reservatório e são áreas destinadas para pastagem e 

áreas de preservação (Fotografias 13A e 13B). 

Ambientes com declividade superior a 20%, com pouca ou sem cobertura, 

podem sofrer processos erosivos, sendo um indicativo de uma área que possui alta 

fragilidade ambiental, de acordo com as pesquisas realizadas por Ross (1994). 

 

Fotografia 13 – (A) e (B) Área da bacia hidrográfica com declividade que pode variar 

entre 13 e 20% de declividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (ago. 2017). 

 

A classe com declividades de 20 a 45% ocupa 0,3% da área estudo. Está 

localizada nas áreas a montante da barragem, mais especificamente no início do 

reservatório (próximo à cachoeira Véu das Noivas), até a área de influência do córrego 

Das Cabaças. De acordo com o novo Código Florestal, essas áreas não devem ser 

utilizadas para práticas agropastoris, pois, podem proporcionar o aceleramento do 

A B 
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processo erosivo, visto a baixa capacidade de infiltração e solos pouco profundos. Essas 

áreas devem ser utilizadas como áreas de preservação permanente, conforme Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

4.1.5 Altimetria 

Em relação à altimetria da área de influência direta da UHE Espora (Mapa 8 e 

Tabela 3), verificou-se que ela apresenta seis intervalos de classes. As menores altitudes 

estão próximas ao fundo de vale (Fotografia 13), às margens do reservatório, enquanto 

as áreas mais elevadas estão no topo das vertentes, nos divisores de água. 
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Mapa 8 - Altimetria da bacia do reservatório da UHE Espora  

Elaborado pelo autor. 
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As cores frias (Mapa 8) ocorrem nas áreas de fundo de vale e próximas ao 

reservatório (Foto 14), com altitudes menos elevadas, em torno de 553m. As cores 

quentes, que representam altitudes mais elevadas, em torno de 800 a 850m, estão 

localizadas no topo da vertente (interflúvios) e divisor de água do Ribeirão Cachoeira 

do Corrente, afluente do reservatório da UHE Espora, com altitude em torno de 850m, 

indicando uma amplitude altimétrica em torno de 297m. 

 

Tabela 3 - Altimetria da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

Altimetria  Área (Km²) %  

553-600 49,40 5,89 

600-650 186,75 22,30 

650-700 308,70 36,90 

700-750 239,51 28,60 

750-800 49,96 5,98 

800-850 2,97 0,35 

Total  837,29 100 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

Fotografia 14 - Menor altitude na bacia hidrográfica da UHE Espora 

Fonte: Próprio autor (nov. 2017). 

 

4.2 RELAÇÃO ENTRE OS GEO-ELEMENTOS – ANÁLISE A PARTIR DE PERFIL 

ESTRUTURAL 

 

No intuito de compreender a relação existente entre os elementos físicos da 

paisagem e o processo dinâmico que envolve a relação com a qualidade das águas e 

Área do antigo vale fluvial 
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sedimentação do reservatório, que serão discutidos posteriormente, foram propostos 

transectos em quatro diferentes setores da área de estudo.  

O primeiro transecto (Figura 1) foi delimitado no intuito de representar o trecho 

médio da área de estudo. O segundo transecto localiza-se próximo ao barramento do 

reservatório (Figura 2). O terceiro transecto está na margem esquerda  do reservatório 

(Figura 3). O quarto transecto localiza-se na margem direita do reservatório (Figura 4). 

Após o levantamento dos geoelementos, foi realizada a integração deles, dando 

origem aos quatro perfis estruturais, que foram classificados como Geounidades, com 

intuito de explicar a paisagem da área de estudo, levando em consideração as formações 

geológicas existentes nesta área. 

A partir da análise do perfil estrutural (1) transversal, realizado para o trecho 

superior da área de estudo, verificou-se a presença de 4 geounidades (Quadro 13). 

 

Quadro 13 - Confluências das unidades Geoestruturais dos componentes da paisagem  

Unidades 

Geoestruturais 
Formações Geológicas Litologias Solos Altitudes (m) 

Geounidade 1 

Unidade Cobertura 

Detríticas 

Indiferenciada 

Depósitos Areia, 

Cascalho 
(RQ) 670–710 

Geounidade 2 Depósitos Aluvionares Depósitos areia (LVd) 685-730 

Geounidade 3 Vale do Rio do Peixe Arenito (LVd) 650–685 

Geounidade 4 Serra Geral Basalto (LV) 580–650 
Fonte: CPRM/RADAMBRAL (2014); ZAEE-GO (2014). (2019). LVd=Latossolo Vermelho 

distrófico; LV=Latossolo Vermelho; RQ=Neossolos Quartzarênicos. Elaborado pelo autor. 

 

A Geounidade 1 é formada pela Qdi, com depósitos de areias, cascalhos e 

argilas, com presença de Neossolos Quartzarênicos (RQ), com altitudes que variam de 

670 a 740 metros e declividade que pode variar entre (0 a 8%). 

As áreas que estão sob a influência das Qdi e RQ favorecem a rápida percolação 

da água, com baixo desenvolvimento pedogenético, que se relaciona com alta 

condutividade hidráulica desse tipo de solo, além do baixo teor de argila e matéria 

orgânica, com a baixa adesão entre as partículas, podendo ocorrer elevado processo de 

lixiviação. As Geounidades com declividade superior a 20%, com pouca ou sem 

cobertura, podem sofrer processos erosivos intensos, sendo um indicativo de uma área 

que possui alta fragilidade ambiental (ROSS, 1994; GOMES et al., 2008). 

A Geounidade 2 ocorre sobre os Q2a, que se originaram na Era do Cenozoico e 

Período Neogeno. Litologicamente, ocorre a presença de depósitos de areia, cascalho, 
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silte e argila, e os solos predominantes são Latossolos Vermelho distróficos, que estão 

localizados na declividade que varia entre (0 a 8%). Essa classe de declividade favorece 

a agricultura após a correção dos solos, onde se encontram os plantios de soja, cana-de-

açúcar e pastagem. Essa unidade destaca-se na margem direita do reservatório, entre as 

altitudes de 680 a 740m. 

A Geounidade 3 é formada por rochas areníticas da k2vp e LVd, em altitudes 

que variam de 600 a 670m, na margem direita do reservatório. A declividade varia de 

(0 a 8%), área propicia para agriculturas quando não ocupam as áreas de APP. Nesse 

ambiente, foram verificadas atividades de plantio de soja e de cana-de-açúcar e de 

criação extensiva de gado.  
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Elaborado pelo autor.

Figura 1 - Perfil estrutural da paisagem - seção transversal da montante da bacia hidrográfica da área de influência da UHE Espora. 
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Fidalski (2015) e Ramalho et al. (2019) ressaltam que grande parte do Cerrado é 

composta por Latossolos. Esses solos contêm baixa fertilidade, necessitando de um 

manejo adequado, sendo uma boa alternativa para a implantação de pastagens. 

A Geounidade 4 compreende as áreas de influência das rochas basálticas 

K1_delta_sg (Fotografia 15), ocorre na cachoeira do córrego Jatobá e fundo do vale, hoje 

recoberto pelas águas do reservatório (Figuras 14 A e B). 

De acordo com os resultados, as Geounidades 1 e 2 (Figura 1) requerem maiores 

cuidados, pois, sua litologia caracteriza-se por depósitos recentes, que apresentam baixa 

cimentação e compactação, podendo originar Neossolos, que são propícios a sofrer com 

processo erosivos se estiverem descobertos de cobertura vegetal. 

 

Fotografia 15 - Cachoeira na margem direita do reservatório da UHE Espora com 

exposição de basalto, no ponto 17 no reservatório, conforme imagem Google Earth Pro 

janeiro de 2020 

Fotografia 15 A Imagem 15 B 

  

Fonte: Próprio autor (ago. 2017); imagem 5B retirada do Google Earth Pro. 

 

4.3 PERFIL ESTRUTURAL PRÓXIMO AO BARRAMENTO DA UHE ESPORA  

Com o término do segundo perfil estrutural a jusante do reservatório, foi possível 

identificar que as configurações do relevo não apresentam as mesmas características do 

relevo a montante da bacia (Quadro 14 e Fotografia 16). No local do transecto, a área 

apresenta declividades que variam entre (0 a 8%), sendo classificado entre plano a suave-

ondulado (RAMALHO FILHO; BEEK 1995), ocupando uma área maior em relação ao 

primeiro transecto, que corresponde a 88,8% da bacia (Fotografia 15).  
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Quadro 14 - Perfil estrutural a jusante da bacia hidrográfica do reservatório da UHE 

Espora 
Unidades 

Geoestruturais 
Formações Geológicas Litologias Solos 

Altitudes 

(m) 

Geounidade 1 
Unidade Cobertura 

Detríticas Indiferenciada 

Depósitos Areia, 

Cascalho 
(LV-LVd) 630 – 690 

Geounidade 2 Depósitos Aluvionares Depósitos areia (LV-LVd) 640 – 660 

Geounidade 3 Vale do Rio do Peixe Arenito (LV) 605 – 640 

Geounidade 4 Serra Geral Basalto (LV-LVd) 580 – 605 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  

 

Para Valladares et al. (2008), os dados altimétricos são importantes, visto que 

possibilitam a determinação das áreas de aptidão agrícola e agropastoris. Na área de 

estudo, onde foi proposto o transecto, foram detectados LVd. São solos com teores médio 

a alto de Fe₂O, com textura argilosa, muito argilosa ou média, aliados ao relevo plano ou 

suavemente ondulado, favorecendo a utilização de máquinas agrícolas e a pecuária 

extensiva, com textura média; são solos mais pobres e são mais facilmente degradados 

por compactação e erosão (EMBRAPA, 2018). 

  

Fotografia 16 - Vista panorâmica do relevo em destaque da jusante da bacia hidrográfica 

da UHE Espora 

Fonte: Próprio autor (nov. 2017).  
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Figura 2 - Perfil estrutural da paisagem - seção transversal da jusante da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

Elaborado pelo próprio autor.
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Nesse perfil, verifica-se uma maior influência dos basaltos da K1_delta_sg e 

arenitos da K2vp, visto a ocorrência dos latossolos, que são originados da meteorização 

das rochas ígneas e sedimentares (EMBRAPA, 2018). A Geounidade 4 ocorre de forma 

mais exposta na calha do córrego São Domingo, em que o basalto se encontra soterrado 

em boa parte nos canais de drenagem, sendo recoberto pelos materiais dos Q2a e pela 

K2vp. Sendo assim, a exposição do basalto nessa vertente deu-se basicamente pela 

altitude do basalto na bacia, em torno de 630 m, e a altimetria do fundo de vale em torno 

de 550 m, conforme Mapa 8. Em estudos realizados por Pereira (2016), sobre a 

importância litoestrutural na morfogênese na bacia do Ribeirão Douradinho e Estiva, no 

Triângulo Mineiro, foi detectado que, nesta bacia, o basalto apresenta-se em exposição 

na cota altimétrica em torno de 770 m. 

 

4.4 PERFIL ESTRUTURAL MARGEM ESQUERDA DO RESERVATÓRIO 

O transecto da margem esquerda do reservatório possibilitou identificar a 

influência de duas formações geológicas: Qdi sobrepostas a Ki_delta_sg. Foram 

identificados quatro tipos de solos: uma pequena parte do RLd  – próximo à nascente do 

Ribeirão Bonito, RQ mais ao topo da bacia, LV na margem do reservatório ao topo da 

bacia e o LVd - em menor quantidade, na região leste, próximo a jusante da margem 

esquerda do reservatório, em que a altitude varia em torno de 730m (Quadro 15; Figura 

3).  

A amplitude altimétrica é de 124 m, sendo que a menor altitude foi detectada no 

córrego Jatobazinho, e a maior altitude na nascente do córrego Fundo, com declividade 

que varia de 0 a 8%, com predomínio dos LVd, cobrindo em torno de 59,51% de toda a 

bacia, o LV em torno de 29,78% e os NQ em torno de 10,55,%.  

De acordo com a Embrapa (2018), os Latossolos são profundos, bem drenados, 

bastante intemperizados, e estão dispostos em relevos planos a suave ondulado, com 

atributos favoráveis à mecanização para agricultura. Os Neossolos, em menor proporção 

na bacia, também são solos profundos, de baixo desenvolvimento pedogenético e pouco 

coeso, com presença litológica das Unidades de Cobertura Detríticas Indiferenciadas, 

oriundos da Formação Vale do Rio do Peixe. Esse tipo de solo requer cuidados mais 

especiais, pois, são solos com predomínio de textura essencialmente arenosa, com 

necessidade de uso de práticas conservacionistas em razão da forte suscetibilidade aos 

processos erosivos. 
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Nesse perfil Geoestrutural, foi detectada a presença do SRAIIIB-RT(fr), que 

corresponde as altitudes entre 650 a 750m, e do SRAIIIB-RT(m), que compreende as 

mesmas altitudes. São áreas que são propícias para agriculturas devido à declividade, 

porém, o tipo de solo necessita de correção para o aumento de produtividade das 

atividades de cultura de grãos. 

 

Quadro 15 - Perfil estrutural da seção margem esquerda da bacia hidrográfica do 

reservatório da UHE Espora 

Unidades 

Geoestruturais 

Formações 

Geológicas 
Litologias Solos Altitudes (m) 

Geounidade 1 

Unidade Cobertura 

Detríticas 

Indiferenciada 

Depósitos 

Areia, 

Cascalho 

LRD-LV-

LVd-RQ 
630 – 730 

Geounidade 4 Serra Geral Basalto (LV) 600 – 640 
Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

O fator geológico na margem esquerda do reservatório, representado pela Qdi, 

está localizado mais ao topo da vertente, com a litologia dos Depósitos de Areia e 

Cascalho, com os principais tipos de solo LRD, LV, LVD e RQ. Os RQ são solos que 

possuem pouco desenvolvimento pedogenético, com baixa coesão (EMBRAPA, 2018), 

sendo ambientes propícios para ocorrer processos erosivos, principalmente, quando são 

destituídos de cobertura vegetal, e estão nas áreas com declividade superior a 20%, sendo 

que a área sob influência dos Neossolos está sendo ocupada, principalmente, com a 

cultura de cana-de-açúcar, para produção de etanol. 

. 
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Figura 3 - Perfil estrutural da paisagem - seção vertical da margem esquerda da bacia hidrográfica da área de influência da UHE Espora 

Elaborado pelo próprio autor. 
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4.5 PERFIL ESTRUTURAL MARGEM DIREITA DO RESERVATÓRIO DA UHE 

ESPORA 

Com o quarto e último transecto de perfil da margem direita do reservatório da 

UHE Espora, foi possível identificar a presença de duas Geounidades (Quadro 16, Figura 

4), entre as altitudes de 620 a 820 metros, demonstrando uma amplitude altimétrica de 

200m. 

Na Geounidade 2, destacam-se os Q2a, que ocorrem de forma descontínua ao 

longo dos principais cursos de drenagem. Esses sedimentos são formados por blocos, 

matacões, cascalho, seixos, areias, siltes e argila, em diferentes proporções, 

caracterizados por depósitos de areias (MORETON, 2001). Os Q2a apresentam 

características de depósitos de areia, com granulometria entre média a fina. 

 

Quadro 16 - Perfil estrutural da margem direita da bacia hidrográfica do reservatório da 

UHE Espora 

Unidades 

Geoestruturais 

Formações 

Geológicas 
Litologias Solos 

Altitudes 

(m) 

Geounidade 1 
Depósitos 

Aluvionares 

Depósitos 

Areia 
LV-LVd 820 – 660 

Geounidade 3 Vale do Rio do Peixe Arenito (LV-LVd) 740-640 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

A segunda geounidade, com destaque nesse perfil, é representada pelo K2vp, do 

Grupo Bauru, que é composto por arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos 

em estratos de espessura submétrica. Os arenitos são muito finos a finos, de cor marrom-

claro rosado alaranjado, de seleção moderada a boa. No perfil estratigráfico em discussão, 

a K2vp estende-se até as altitudes de 740 m a montante do reservatório, e a jusante em 

torno de 640 m. Na margem direita do reservatório, há dois tipos de solos, com 

predomínio do LVd e, em menor quantidade, o LV, que estão entre a 620 a 820m de 

altimetria, que são ocupados, principalmente, pela pastagem e pela cana-de-açúcar.  
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Figura 4 - Perfil estrutural da paisagem - seção vertical da margem direita da bacia hidrográfica da área de influência da UHE Espora 

Elaborado pelo próprio autor.
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Com a elaboração dos quatro perfis estruturais na área de influência direta do 

reservatório da UHE Espora, foi possível identificar e compreender as geounidades 

(Quadro 17), tendo como base a geologia. 

 

Quadro 17 - Relação dos componentes da paisagem das Geounidade da margem direita 

da bacia hidrográfica da UHE Espora  

 Geounidade1 Geounidade2 Geounidade3 Geounidade4 

Geologia Q2a Qdi K2vp K1_delta_sg 

Declividade 0 a 13 0 a 20% 0 a 13% 0 a 8% 

Altimetria 740 a 820 580 a 730 580 a 740 570 a 640 

Relevo SRAIIRT (fr) SRAIIIRT(m/fr) SRAIII-R(fr) SRAIIIBRT(fr) 

Solos LV RLd, RQ e LV LV LV 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

A Geounidade 1 Q2a ocupa cerca de 31,45% da área de estudo, apresentando 

sedimentos inconsolidado, predominantemente arenosos e quartzosos (Fotografia 5A), 

com uma variação altimétrica em torno de 740 a 820m, com uma espessura em torno de 

80m. A declividade varia entre 0 e 13%, cujas áreas são propícias para atividades 

agropastoris, sendo que, na pesquisa, verificou-se no uso da terra o desenvolvimento das 

culturas de soja e de cana-de-açúcar, além da criação extensiva de bovinos. O relevo está 

inserido na SRAIII-RT-(fr), apresentando relevos praticamente planos a suavemente 

ondulados, com altitude entre 740 a 820. O solo predominante é o LV. 

Lacerda Filho (1999) destaca que os Depósitos Aluvionares-Q2a se caracterizam 

por sedimentos inconsolidado, predominantemente arenosos, com níveis de cascalhos de 

material silte-argiloso e tufa. Estão distribuídos nas planícies de inundação ao longo dos 

cursos d’água, com baixo volume de energia, e formato anastomosado, com locais de 

aluvião de sedimentos, que são fragmentos de rochas de tamanhos e granulometria 

diferentes (GHOLAMI; TORKAMAN; KHALEGHI, 2017; FUENTES-ARREAZOLA 

et al., 2018). 

A Geounidade 2 encontra-se sob a influência das Qdi, que se localizam nas áreas 

de topo dos chapadões e nas planícies aluviais, ocupando áreas de interflúvios, com 

extensas áreas, que são conhecidas como chapadões ou chapadas. São derivadas das ações 

intempéricas dos substratos rochosos, que podem ser divididas em dois níveis - basal e 

de mistura de rochas alteradas, porém, com estrutura preservada, ou mosqueada quando 

não preserva a estrutura. São ricas em óxidos de alumínio e concreções lateríticas, com 

espessura variando poucos decímetros até 50m (MORETON, 2001). 
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As cotas altimétricas variam de 580 a 730m e a formação geológica ocorre em 

uma espessura em torno de 50 m. O relevo na área de estudo é o SRAII-RT (m e fr), 

caracterizado pelos solos RLd, RQ e LV. O uso e ocupação da bacia dão-se, 

principalmente, pela pastagem, culturas de soja e de cana-de-açúcar e remanescentes de 

Cerrado.  

A Geounidade 3 encontra-se sob a influência da K2vp, entre as cotas altimétricas 

de 580 a 740m, com uma espessura em torno de 160 m. Ocupa uma área em torno de 

34,37% de toda a bacia, com declividade entre 0 a 13%, sendo essas áreas propícias à 

pecuária e à agricultura. Portanto, deve ser observada a questão da calagem do solo e 

fertilizantes. O relevo é classificado como SRA III-RT (fr), com o predomínio dos LV.  

A K2vp do Grupo Bauru assenta-se diretamente sobre o basalto da K1_delta_sg 

(FERNANDES, 2004). Corresponde aos depósitos fluviolacustres, com extensas áreas 

planas; são arenitos muito finos a finos, de cores marrom-claro a rosado alaranjados, 

intercalados com siltitos ou lamitos arenosos, com cimentação intensa de CaCO3. 

Na área de estudo da Geounidade 4, que é influenciada pela K1_delta_sg, 

identificou-se que a espessura do basalto é em torno de 60 metros, com declives que 

variam entre 0 a 8%, com altitudes entre 570 e 640m, fazendo parte do relevo SRAIIIB-

RT (fr), com predomínio do LV e uso e ocupação, principalmente, pela pastagem e áreas 

remanescentes do Cerrado. 

Em Goiás, a espessura da K1_delta_sg não ultrapassa a 200 metros e dá origem 

aos Latossolos (SOUZA JÚNIOR, 1983). Por estar na borda da Bacia do Paraná, boa 

parte desse basalto já foi erodido, isso porque sua litologia apresenta uma predisposição 

ao intemperismo químico (GOIÁS, 2006). 

 

4.6 ANÁLISE PRECIPITAÇÃO  

Segundo Nimer (1989), o clima do Centro-Oeste brasileiro apresenta duas 

características bem definidas: uma estação menos chuvosa, conhecida como período seco, 

que vai de maio a setembro, e uma estação chuvosa, conhecida como período úmido, que 

vai de outubro a abril. 

De acordo com a proposta de Köppen (1931), o clima é classificado como Aw, 

que corresponde ao clima tropical quente, em todas as estações do ano (temperatura média 

mensal maior ou igual a 18ºC), com inverno seco e verão chuvoso. 

O período menos chuvoso (inverno), no meio do ano, é influenciado pelo 

anticiclone subtropical do Atlântico Sul e pelas pequenas dorsais que são formadas sobre 
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o continente sul-americano. O período mais chuvoso é influenciado pelo deslocamento 

da Zona de Convergência Intertropical-ZCI (conhecida como CIT) para o sul, que 

acompanha o sol em direção ao Trópico de Capricórnio. Quando a CIT avança mais para 

sul do que nas regiões costeiras, gera instabilidade na região central do Brasil nos meses 

de verão. A influência da massa de ar tropical marítima e equatorial, no Centro-Oeste, 

causa temperaturas elevadas durante todo o ano. No período de inverno, quando a CIT se 

desloca para o norte, é responsável pelas baixas precipitações ou ausência delas 

(MARCUZZO; CARDOSO; FARIA, 2012). 

Segundo Cardoso, Marcuzzo e Barros (2014), a temperatura média do estado de 

Goiás é de 23,4 ºC. O período seco ocorre entre maio a setembro, e o período úmido de 

outubro a abril, com precipitação média anual em torno de 1400 a 1600 mm. Os meses 

que apresentam maior concentração pluviométrica vão de dezembro a março. 

Para entender como se deram os índices pluviométricos da área de estudo em 

relação às descrições realizadas por Nimer (1989) e Marcuzzo, Cardoso e Faria (2012), 

foram obtidas informações referentes à precipitação pluvial, utilizando a série histórica 

dos anos de 2017 e 2018, referentes ao período de coleta de dados para o desenvolvimento 

da pesquisa, disponibilizados no site Portal Telemetria (www.snirh.gov.be/gestorpcd), do 

estado de Goiás. As estações telemétricas estão instaladas a montante e a jusantes do 

reservatório da UHE Espora; são mantidas pelo sistema Hidroweb, que é coordenado pela 

ANA. Com esses dados, foram gerados gráficos de precipitação mensal e tabelas dos sete 

dias que antecederam a coleta de amostragem no reservatório. 

Conforme os dados de chuva (Gráfico 1) obtidos nos dois anos avaliados, na 

estação telemétrica Fazenda Perdizes, no município de Chapadão do Céu (código 

60935000), no ano de 2017, no mês de agosto. Foram registrados 31,0 mm de chuva. No 

mês de novembro de 2017, 247,6 mm; no mês de janeiro de 2018, 187,6 mm e em abril 

de 2018, 85,0 mm de chuva. Os resultados apresentados demonstram uma distribuição 

irregular das chuvas em todo período avaliado, característico para a região do Centro-

Oeste brasileiro, que apresenta verão chuvoso (de outubro a abril) e inverno seco (de maio 

a setembro). Os meses que apresentaram menor precipitação foram os meses de junho e 

julho. 
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Fonte: bases de dados da ANA. Elaborado pelo próprio autor. 

  

Com base nos dados referentes à estação telemétrica do Ribeirão Cachoeira do 

Corrente (Gráfico 2), para o mês de agosto de 2017, registrou-se uma precipitação de 19,0 

mm de chuva, concentração equivalente ao período de menor precipitação do ano, de 

baixa precipitação. No mês de novembro de 2017, no período de transição (primavera) 

entre as estações menos chuvosas e verão, considerado úmido (mais chuvoso), foi 

registrada uma precipitação de 309,6 mm. No mês de janeiro de 2018, estação de verão, 

considerado período de elevada precipitação, a estação pluviométrica registrou 273,8 mm 

de chuva. No mês de abril de 2018, estação de transição do período chuvoso (verão) para 

o período seco (inverno), registrou-se 63,0 mm de chuva. A baixa precipitação do mês de 

abril já indica o início do período de inverno seco e de baixa precipitação na região. 

Gráfico 1 - Precipitação pluviométrica da estação UHE Espora Fazenda Perdizes de 

agosto 2017 a abril 2018. 
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Fonte: bases de dados da ANA. Elaborado pelo próprio autor. 

  

Conforme os dados referentes à precipitação registrada na estação telemétrica do 

Barramento da UHE Espora (Gráfico 3), foram verificados, no mês de agosto de 2017, 

12,2 mm de precipitação, ficando próximo dos 16,5 mm de média de precipitação das 

outras duas estações, a montante e a jusante do reservatório (Cachoeira do Corrente e 

Barramento da UHE Queixada).  

 

Gráfico 3 - Precipitação pluviométrica 2017 e 2018 da estação pluviométrica do 

Barramento da UHE Espora 

 
Fonte: bases de dados da ANA. Elaborado pelo próprio autor. 

Gráfico 2 - Precipitação pluviométrica de agosto 2017 a abril 2018 da estação do Ribeirão 

Cachoeira do Corrente Goiás 
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No mês de novembro, período de transição do período seco para úmido, essa 

estação registrou 217,2 mm de chuva. Esse foi o valor mais elevado registrado desta 

estação, pois, no mês de janeiro, já no período chuvoso, registraram-se 145,2mm de 

chuva. No mês de abril, na transição do período chuvoso para período seco, registraram-

se 22,4 mm chuva e essa baixa precipitação já indica que está sendo fechado o ciclo das 

estações do ano, visto que, segundo Marcuzzo, Cardoso e Farias (2012), cada estação do 

ano apresenta uma concentração pluviométrica na região central do Brasil. 

Usando dados de precipitação disponibilizados pelo Hidroweb, mantido pela 

ANA, da estação meteorológica localizada no Barramento da PCH de Queixada, entre os 

anos de 2017 e 2018 (Gráfico 4), no mês de agosto de 2017, período menos chuvoso para 

o Centro-Oeste brasileiro, registrou-se uma precipitação de 14,6 mm de chuva, no mês de 

novembro, período de transição do mesmo ano, a estação pluviométrica registrou 241,8 

mm de chuva; no mês de janeiro de 2018, período úmido, registrou 190,6 mm de chuva, 

e no mês de abril, período de transição do verão para outono, registrou 11,6 mm de chuva. 

 

Fonte: Bases de dados da ANA. Elaborado pelo próprio autor. 

 

Cabe destacar que a estação meteorológica que registrou precipitação mais 

elevada, entre 2017 e 2018, foi a estação da Fazenda Perdizes, no mês de novembro de 

2018, com 446,2 mm, nos meses de junho e julho não foi registrada precipitação. 

Ao se analisar os dados das quatro estações telemétrica durante o período da 

primeira coleta de água no reservatório da UHE Espora, realizada no dia 11 de agosto de 
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2017, estação de inverno, considerado período de menor precipitação e menor 

temperatura para a região do Centro-Oeste brasileiro, não foi registrada precipitação nas 

quatro estações telemétricas analisadas durante os sete dias que antecederam a coleta de 

água nas no reservatório (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Precipitação pluviométrica das estações analisadas dos últimos sete dias que 

antecederam a primeira coleta de água no reservatório da UHE Espora (agosto/2017) 

Precipitação (mm) 

1º Campo 

agosto/2017 

Estação 

Fazenda 

Perdiz 

Estação 

Ribeirão 

Cachoeira 

Corrente 

Estação 

Barramento 

Espora 

Estação 

Queixada 

Barramento 

 11/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

10/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

09/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

08/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

07/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

06/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

05/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

04/08/2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total  0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: dados da ANA; Elaborado pelo próprio autor. 

 

A segunda coleta de água foi realizada no dia 04 de novembro de 2017, na 

primavera, período de transição do período menos chuvoso para o período mais chuvoso 

(verão) para a região do Centro-Oeste brasileiro. Nas estações telemétricas analisadas, 

destaca-se a estação do Barramento da UHE Espora, que apresentou maior volume de 

precipitação, com 60,4 mm. A média pluviométrica entre as quatro estações é de 48,9 mm 

de chuvas nos últimos sete dias que antecederam a coleta de água no reservatório da UHE 

Espora (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Precipitação pluviométrica das estações analisadas dos últimos sete dias que 

antecederam a segunda coleta de água no reservatório da UHE Espora (novembro/2017) 

Precipitação (mm) 

2ª Coleta de 

água 

(novembro 

2017) 

Estação 

Fazenda 

Perdiz 

Estação Ribeirão 

Cachoeira 

Corrente 

Estação 

Barramento 

Espora 

Estação 

Barramento 

Queixada 

04/11/2017 11,6 24,8 40,6 27,4 

03/11/2017 4,4 0,0 3,6 6,0 

02/11/2017 0,0 1,8 0,6 0,0 

01/11/2017 0,0 14,4 1,4 0,0 

31/10/2017 32,6 0,2 0,0 0,0 

30/10/2017 0,2 4,0 1,2 0,0 

29/10/2017 1,0 1,8 12,6 4,8 

28/10/2017 0,4 0,0 0,4 0,0 

Total 50,2 47,0 60,4 38,2 

Média total  48,95mm 

Fonte: Dados da ANA. Elaborado por: próprio autor. 

 

A terceira coleta de água foi realizada no dia 27 de janeiro de 2018, no verão, 

considerado período úmido e mais chuvoso para a região do Centro-Oeste brasileiro. 

Nessa coleta, destaca-se a Estação Ribeirão Cachoeira Corrente, que apresentou 40, 4 

mm. Quando se faz uma média da precipitação entre as quatro estações analisadas, 

contata-se que ocorreu cerca 15,0 mm de chuva nos últimos sete (7) dias que antecederam 

a coleta de água (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Precipitação pluviométrica das estações analisadas dos últimos sete dias que 

antecederam a terceira coleta de água no reservatório da UHE Espora (janeiro/2018) 

Precipitação (mm) 

3ª coleta de 

água (janeiro 

2018) 

Estação 

Fazenda 

Perdiz 

Estação Ribeirão 

Cachoeira 

Corrente 

Estação 

Barrament

o Espora 

Estação 

Queixada 

Barramento 

27/01/2018 0,6 0,2 0,0 0,0 

26/01/2018 4,0 1,0 0,0 0,4 

25/01/2018 0,2 7,6 10,8 0,2 

24/01/2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

23/01/2018 0,0 0,2 0,0 0,0 

22/01/2018 0,0 31,2 7,0 0,0 

21/01/2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

20/01/2018 0,0 0,2 0,0 0,0 

Total 4,8 40,4 17,8 0.6 

Fonte: dados da ANA; Elaborado pelo próprio autor. 
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A quarta e última coleta de água foi realizada no reservatório no dia 04 de abril de 

2018, no outono, considerado transição do período úmido (verão) para o menos chuvoso 

(inverno), para a região do Centro-Oeste brasileiro. Nesse período, foram registrados 

valores relativamente baixos de precipitação na Estação Ribeirão Cachoeira Corrente, que 

registrou 1,2 mm de chuva, ficando bem abaixo dos registrados nos meses de novembro 

e janeiro. Fazendo a média de precipitação das quatro estações, dos últimos sete (7) dias 

que antecederam a coleta, constatou-se que houve 0,5 mm de chuva entre todas as 

estações (Tabela 7). Esses baixos valores de precipitação do mês de abril caracteriza a 

chegada do inverno na região Centro-Oeste, período de baixa precipitação e de 

temperaturas mais baixas. 

 

Tabela 7 - Precipitação pluviométrica das estações analisadas dos últimos sete dias que 

antecederam a quarta campanha de coleta de água no reservatório da UHE Espora 

(abril/2018) 

Precipitação (mm) 

4º Campo/ 

abril 2018 

Estação 

Fazenda 

Perdiz 

Estação Ribeirão 

Cachoeira 

Corrente 

Estação 

Barramento 

Espora 

Estação 

Queixada 

Barramento 

26/04/2018 0,0 0,2 0,0 0,0 

25/04/2018 0,2 0,0 0,0 0,0 

24/04/2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

23/04/2018 0,0 0,2 0,0 0,0 

22/04/2018 0,2 0,0 0,0 0,2 

21/04/2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

20/04/2018 0,2 0,8 0,0 0,0 

19/04/2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 0,6 1,2 0,0 0,2 

Fonte: dados da ANA; Elaborado pelo próprio autor. 

 

Em abril de 2018, as quatro estações pluviométricas analisadas, da bacia 

hidrográfica em questão, apresentaram uma média mensal de 0,5mm de chuvas (Tabela 

6), nos últimos sete dias que antecederam a coleta de amostragem no reservatório da UHE 

Espora. Essa média de concentração de precipitação, possivelmente, contribuiu muito 

pouco com o escoamento superficial de sedimentos para o corpo hídrico do reservatório. 

 

4.7 USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS    

O mapeamento de uso da terra consiste basicamente na interpretação visual de 

caracteristicas de ocupação de determinada área apresenta. Os mapeamentos podem 

abranger e identificar diferentes tipos, tamanho e tendências de ocupação.   
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De acordo com Sauer e Leite (2012), Cabral et al. (2013) e Rocha (2018), o 

processo de expansão agropastoril e da fronteira agrícola, que ocorreu a partir do ano de 

1970, proporcionou, cada vez mais, a retirada da cobertura vegetal e contribuiu com a 

diminuição original do bioma Cerrado, que foi substituído por extensos campos de 

pastagem, áreas de agriculturas (soja e milho) e plantio de cana-de-açúcar para produção 

de etanol.  

Com o lançamento do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND II, 

1974-1978), com políticas de créditos para aquisição de terras, maquinários e insumos 

para grupos vindos do sul do Brasil que passaram a modernizar a agricultura e começaram 

o desmatamento intensificou entre os anos de 1980 a 1990, para agricultura de arroz, 

depois a pastagem e a soja (SILVA, 2018). 

Para entender como se deu a evolução do uso e cobertura das terras da área de 

influência direta da UHE Espora, entre os anos de 2003 a 2018, realizou-se mapeamento 

de uso e cobertura da terra, em intervalos de cinco anos - 2003, 2008, 2013 e 2018 (Figura 

5) - utilizando as seguintes variáveis: água, vegetação nativa, pastagem, agricultura. Os 

quatro mapas foram agrupados para melhor visualização da evolução do uso e cobertura 

das terras na área de estudo.  

Os resultados das variáveis que foram analisadas em cada ano (Tabela 8) são 

apresentados em porcentagens (%), indicando o quanto cada variável ganhou ou teve de 

perdas. 

 

Tabela 8 - Uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

Anos avaliados e resultados em km² e % 

Uso (km²) 2003 
2008/ 

2003 

2013/ 

2008 

2018/ 

2013 

2018/ 

2003 

 Km² % Km² % Km² % Km² % % 

Água 3,4 0,4 11,3 230,9 21,4 89,3 26,1 21,7 667,64 

Vegetação 190,7 22,7 176,8 -7,2 173,4 -1,9 171,0 -1,3 -10,8 

Pastagem 615,3 73,5 593,5 -3,5 517,2 -12,8 496,1 -4,1 -19,3 

Agricultura 27,7 3,3 55,7 101,0 125,2 124,6 143,9 14,9 419,4 

TOTAL 837,2  837,2  837,2  837,2   

Fonte: dados da ANA; Elaborado pelo próprio autor. 

 

Conforme a classificação dos dados, a classe água foi uma das variáveis que 

apresentou maior ganho em porcentagem, fato que está diretamente relacionado à 

construção do reservatório da UHE Espora para geração de energia elétrica. Em seguida, 

vem a agricultura, principalmente pela intensificação do cultivo da cana-de-açúcar para 
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produção de etanol. Em contraponto a isso, a vegetação e a pastagem apresentaram perdas 

de suas áreas de -10% e -19,3 %, respectivamente, sendo essas perdas relacionadas à 

construção do reservatório da UHE Espora e o crescimento da agricultura na bacia em 

questão. Cada resultado foi comparado com o período anterior e ao final dos quatro 

períodos, fez-se uma comparação entre os anos de 2003 e de 2018.  

Como os mapas de uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do reservatório 

da UHE Espora, verifica-se que alguns fragmentos de vegetação permaneceram ao longo 

do tempo de análise, estão localizados principalmente nas áreas de mata ciliar e mata de 

galerias nos afluentes do reservatório e áreas de APP as margens do reservatório.  
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Figura 5 - Uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Espora 

Elaborado pelo próprio autor 2019. 
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Conforme destacado nas Fotografias 17A, 17B e 17C, a expansão da pastagem 

para pecuária extensiva e o plantio da cana-de-açúcar representam as principais formas 

de uso e ocupação das terras da bacia da UHE Espora , desde 2003 até o período atual 

(2018). Tais fatos também foram constatados nos estudos realizados por Lopes (2016) 

nas bacias hidrográficas do ribeirão Paraíso, no município de Jataí (GO), e na bacia 

hidrográfica do córrego Cadunga, no município de Canápolis (MG), e por Rocha e Cabral 

(2017) na bacia do rio Verdinho, ou seja, que a expansão das atividades agropastoris e o 

avanço da cana-de-açúcar vêm sobrepondo-se à vegetação natural do Cerrado. 

 

Fotografia 17– (A) pastagem, (B) cana-de-açúcar para produção de etanol, (C) área de 

preparação para o plantio e área de APP as margens do reservatório   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

O uso e ocupação das terras às margens do reservatório da UHE Espora podem 

ser observados na Fotografia 17C, com a seta azul, indicando que a área está sendo 

preparada para plantio. A seta vermelha indica uma área de APP (Fotografia 17 C) 

cercada, em formação, preservada, que contribui de forma mitigadora do processo de 

C 
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escoamento superficial para o reservatório, ou seja, que reduz a concentração de 

sedimentos nas águas do reservatório. Tal procedimento também foi detectado por Braga 

(2017) nas áreas de APP às margens do reservatório da UHE Caçu. Esse procedimento 

contribui para manter a qualidade das águas, conforme Lei nº 12.727/2012, que define 

como responsabilidade do empreendedor hidrelétrico a desapropriação e formação de 

Área de Preservação Permanente-APP às margens dos reservatórios de água para 

diferentes usos. 

Em relação à vegetação natural de Cerrado, verificou-se que a área do reservatório 

da UHE Espora sofreu uma perda de 10,3% em relação à quantidade de vegetação que 

existia em 2003. Tal fato pode ser associado à legislação, no que diz respeito a não 

preservação das Áreas de Preservação Permanente-APPs, excetuados os casos previstos 

no Art. 68 da Lei Federal nº 12.651, de 15 de maio de 2012.  

Caso oposto foi verificado no trabalho de Ramalho et al. (2019) para a área de 

influência direta do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, que propiciou um aumento 

da vegetação nativa depois de 2010 na bacia hidrográfica do Córrego Matriz, o que 

também está relacionado às Leis anteriormente citadas, mostrando que a área corresponde 

com a legislação vigente. Apesar de o reservatório da UHE Espora ter sido rompido em 

2008, esse impacto não atingiu áreas da média e alta vertentes, não podendo ser utilizado 

como justificativa para diminuição da vegetação natural. Isto demonstra que o plano de 

recuperação de áreas naturais deve ser revisto pelo empreendimento e órgãos públicos. 

Portanto, as transformações da paisagem de uso e ocupação da terra resultam em 

efeitos diretos na dinâmica de um ecossistema, o que torna fundamental o manejo 

planejado e correto do uso da terra para evitar alterações na qualidade e quantidade da 

água, erosões, assoreamento de reservatórios, extinção de espécies da fauna e da flora, 

além de outros impactos ambientais na área de influência do reservatório da UHE Espora 

(GO). 

Em estudos realizados sobre o uso e ocupação da terra na bacia da UHE Salto do 

Rio Verdinho, entre 2005 e 2015, Rocha e Cabral (2017) detectaram que ocorreram 

mudanças expressivas quanto ao uso da terra, um aumento da água devido ao barramento 

para o reservatório e, principalmente, expansão nas culturas na bacia. Em oposição a isso, 

houve uma diminuição significativa na área de pastagem e a vegetação/Cerrado teve uma 

perda insignificante. Esses resultados apresentam uma similaridade com os resultados 

desta pesquisa, indicando que houve uma expansão significativa na agricultura em todos 

os períodos analisados. 
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De acordo com os estudos de uso e ocupação da terra, realizados por Xavier e 

Silva (2018), na bacia do rio Tapacurá (PE), entre os períodos de 1989, 2006 e 2015, ficou 

registrada uma considerável modificação quanto ao uso e ocupação da terra entre o 

período analisado, sendo que a maior área ocupada pela vegetação nativa foi substituída 

pela pecuária e pela cana-de-açúcar. Esse estudo corrobora com os realizados na bacia da 

UHE Espora. 

Aspecto semelhante ao verificado na bacia hidrográfica da UHE Espora (GO) 

também foi diagnosticado em estudos realizados por Leite e Rosa (2012), em 

mapeamento de uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do rio Formiga (TO), entre 

o período de 1973 a 2011, em que se verificou uma redução das áreas com vegetação 

nativa em decorrência do desmatamento e da incorporação das terras para as práticas 

agropecuárias, para pastagem e para agriculturas temporais. 

Vale ressaltar que, nas últimas décadas, cada vez mais as áreas de vegetação nativa 

da bacia do reservatório da UHE Espora vêm sendo substituídas por práticas voltadas 

para agricultura, pastagem e áreas alagadas para reservatórios de água para geração de 

energia elétrica. Braga (2018) também evidenciou essa problemática nas áreas de APP do 

reservatório da UHE Caçu.  

A exatidão da qualidade das classificações da aplicação do coeficiente Kappa 

pode ser observada na Tabela 09. As classificações do coeficiente Kappa, nos quatro 

mapas analisados, foram enquadradas como Excelente. Foody (2002) destaca que o índice 

Kappa deve ser superior a 0,85%, pois, esse valor demostra melhor precisão nos mapas. 

Isso é, os mapas classificados para a bacia do reservatório da UHE Espora contêm cerca 

de 12% de erros de confusão. 

 

Tabela 9 - Resultados do índice Kappa e suas respectivas qualidades dos resultados dos 

mapas de uso e ocupação da terra dos anos: 2003, 2008, 2013 e 2018 

 2003 2008 2013 2018 

Índice Kappa 0,87 0,90 0,89 0,89 

Qualidade Excelente Excelente Excelente Excelente 

Organização: próprio autor (2020). 
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4.8 PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS 

 

4.8.1 Resultados apresentados pelo EIA/RIMA  

O Consórcio Espora Energético, antes da construção da UHE Espora, para os 

estudos de EIA/Rima, realizou coleta em 5 pontos distintos no médio curso do rio 

Corrente. Na coleta realizada em maio de 2001, de acordo com os resultados das análises 

antes da construção do barramento, as água do rio podiam ser classificadas na Classe 1, 

com exceção do parâmetro fosfato (Quadro 18). Os parâmetros avaliados foram: 

temperatura da água, pH, Turb, Transp, DO, CE, Material em suspensão e P. 

 

Quadro 18 - Parâmetros e resultados das águas do rio Corrente em 2001, antes a 

construção do reservatório de Espora no rio Corrente segundo Consócio Espora 

Energética 

Parâmetros Limnológicos Unidades 
Resolução Conama 

357/2005 
Resultados 

Temperatura da água ºC Sem padrão 25 a 26 

pH - Entre 6 a 9 6,66 

Turbidez (NTU) C1 < 40 NTU 3,69 a 12,4 

Transparência da água M Sem padrão 0,8 a 1,83 

Oxigênio dissolvido mg/L C1 não < = 6 7,04 

Condutividade elétrica µS/cm Sem padrão 4,3 a 37,9 

Material em suspensão mg/L Até 500 4 a 7 

Fosfato mg/L Ambiente lótico 0,1 0,15 a 0,33 
Fonte: EIA-RIMA da UHE (2001), ºC = Temperatura; NTU = Unidade Nefelométrica; m = 

metros; mg/L = miligrama por litro; µS/cm = microSiemens por centímetro. Elaborado pelo: 

próprio autor.  

 

Diante dos resultados sobre a qualidade das águas apresentados pelo EIA/Rima 

da área do reservatório da UHE Espora, o fosfato foi o único parâmetro em 

desconformidade com a Resolução Conama nº 357/2005, demonstrando que as águas 

deveriam ser classificadas na Classe 3, indicando que a água para abastecimento humano 

deve passar por tratamento convencional ou avançado. 

A fim de compreender a qualidade das águas no período de agosto de 2017 a abril 

de 2018, foram realizadas coletas de água em 34 pontos de amostragem, espacializados 

da montante para a jusante do reservatório, calculando-se o tempo de residência da água 

no reservatório, que corresponde a um tempo de 41 dias conforme (Gráfico 5). Os 

resultados foram analisados e comparados com normas da Resolução Conama nº 

357/2005.  
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

4.8.2 Potencial Hidrogeniônico-pH 

O pH pode influenciar em diferentes processos químicos que ocorrem 

naturalmente ou em sistemas sanitários de tratamento de água, para sustentação da vida 

aquática. A Resolução Conama nº 357/2005 estabelece que o pH deve ficar entre 6 e 9. 

O pH é uma função da proporção entre os Íons H+ e OH- em solução. Essa propriedade 

tem interferência sobre a fisiologia dos seres aquáticos e na permeabilidade das 

membranas vivas, interferindo na qualidade das águas. Esse procedimento deve ser 

sempre mensurado, pois, pode prejudicar no processo de coagulação-precipitação 

química ao longo do tratamento da água, na corrosão das tubulações e equipamentos, no 

desenvolvimento dos microbianos dos sistemas biológicos e tratamento, na toxidez de 

certos compostos e nos elementos de alcalinidade e acidez da água (LIMA; GARCIA, 

2008; ESTEVES, 2011).  

Nas quatro campanhas de amostragens, em relação ao pH, verificou-se que nem 

todos os pontos analisados estão em acordo com a Resolução Conama nº 357/2005, que 

determina que os valores de pH devem variar de 6 a 9 para todas as classes de água doce. 

No período analisado, os valores de pH variaram de 5.3 a 7.5, indicando que as águas do 

reservatório da UHE Espora apresentam valores ácidos, que podem ser considerados em 

desconformidade com a Resolução Conama nº 357/2005. 

Entre os pontos de amostragem 2 e 23, nas campanhas de novembro (2017) e de 

janeiro e abril (2018), os valores de pH apresentaram resultados que caracterizam a água 

como ácida (Gráfico 6). Tal fato pode ser justificado conforme as pesquisas realizadas 

por Maier (1987), Von Sperling (2005), Marotta et al., (2008), Tundisi e Matsumura 

Gráfico 5 - Tempo de residência das águas do reservatório de Espora 
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Tundisi, (2008) e Gruca-Rokosz, (2020), que afirmam que a decomposição da matéria 

orgânica (Fotografia 18) contribui para reduzir o pH na água, pela liberação de gás 

carbônico decorrente dos compostos orgânicos, visto que, durante a construção e 

enchimento do reservatório, não foi retirada toda a vegetação da área que foi inundada. 

 

Elaborado pelo próprio autor 

 

Entre os pontos 23 e 34 ocorre uma elevação dos valores de pH, aproximando-se 

da neutralidade, fato que pode ser associado a menor concentração de matéria orgânica 

nesse setor do reservatório. 

Além da contribuição da matéria orgânica do material que não foi retirado antes 

do enchimento do reservatório e a baixa precipitação que ocorre no período menos 

chuvoso (mês de agosto), outro fator que pode contribuir para o aumento da acidez da 

água do reservatório da UHE Espora são os aspectos geológicos e pedológicos da área de 

estudo. 
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Fotografia 18 - Material em decomposição no reservatório da UHE Espora 2018 

Fonte: Próprio autor (nov. 2018). 

 

Os solos do Cerrado apresentam características ácidas devido ao processo de 

intemperismo das rochas areníticas da Formação Bauru e rochas basálticas da Formação 

Serra Geral (Fotografias 19A e 19B), fato este destacado por Rocha, Cabral e Braga 

(2014) e Lopes (2016), que corroboram com esta pesquisa. Estes autores detectaram 

valores de pH que variaram entre 5 e 7 em locais de influência da Formação Vale do Rio 

do Peixe e Formação Serra Geral. 

 

Fotografia 19 - Rochas às margens do reservatório da UHE Espora 

A) Rocha Arenítica  B) Rocha Basalto  

Fonte: Próprio autor (nov. 2017). 

 

Estudos realizados por Rocha (2014), na UHE Caçu, demostraram que, no período 

mais chuvoso (janeiro/2012), o pH variou entre 7,02 a 7,83, enquanto no período menos 

Arenito 

Material em decomposição 
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chuvoso (julho/2012) o pH variou entre 6,28 a 6,86, indicando uma acidez. De acordo 

com CETESB (2009), as modificações que ocorrem com o pH na água vão determinar os 

tipos de fauna e de flora que habitarão o corpo hídrico, pois, quando o pH apresenta uma 

neutralidade, possibilita uma estabilidade no ambiente, havendo, assim, uma maior 

diversificação na variedade de espécies. 



114 

 

Figura 6 - Distribuição espaço/temporal dos valores de pH no reservatório da UHE Espora de agosto de 2017 a abril de 2018 

Obs: ALEC = Acima da legislação estabelecida pelo Conama 357/2005:  IEC = Índice estabelecidos pelo Conama 357/2005 

 AELC = Abaixo do estabelecido pela legislação Conama 3 

Elaborado pelo próprio autor. 
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A partir da análise estatística descritiva, tabulando mínimo, máxima, média, 

desvio padrão e coeficiente de variação (Tabela 10), o Desvio Padrão das quatro coletas 

de amostragens ficou abaixo de um (1), indicando que há uma homogeneidade dos dados.  

Quando se compara os resultados dessa pesquisa com os apresentados no 

EIA/Rima realizado pelo Consórcio Espora Energética, antes da construção do 

reservatório, verifica-se uma acidez maior das águas do reservatório. Tal fato pode estar 

relacionado com a diminuição da velocidade de escoamento da água no reservatório, com 

maior tempo de residências das águas no mesmo ambiente. Esses valores ácidos de pH 

podem indicar desequilíbrios ambientais, uma vez que influenciam diretamente na 

fisiologia de espécies e podem favorecer a precipitação de alguns metais pesados na 

coluna d’água, dentre outras implicações (ESTEVES, 2011). 

 

Tabela 10 - Estatística descritiva sobre os valores de pH de agosto de 2017 a abril 2018 

Estatística 

Descritiva (pH) 

PS 11 ago. 

2017 

PT 04 nov. 

2017 

PC 27 jan. 

2018 

PT 26 abr. 

2018 

Mínimo 5,70 5,43 5,63 5,34 

Média 6,27 6,00 6,11 5,75 

Máximo 7,51 6,92 6,69 6,17 

Desv. Padrão 0,32 0,36 0,28 0,26 

Coef. de 

Variação 
5,10 6,02 4,60 4,58 

% 100 510 620 460 458 
Obs: PS = período seco; PT = período de transição; PC = período chuvoso 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

4.8.3 Temperatura da água 

A temperatura da água é um dos principais parâmetros da qualidade da água, uma 

vez que influencia nos processos biogeoquímicos, na cor, odor, oxigênio dissolvido e 

controla o consumo de nutrientes, sendo que as espécies aquáticas são dependentes desses 

últimos (KRUPER; BRANCO; PEREZ, 2008; WARD et al., 2013). 

A temperatura da água (Gráfico 7 e Figura 7), no reservatório da UHE Espora, 

variou entre 21,1 ºC a 30,9 ºC, sendo que essa amplitude foi registrada durante as quatro 

campanhas de coleta.  

Ao analisar espacialmente a temperatura da água no reservatório da UHE Espora, 

nos quatro períodos analisados, detectou-se que o menor valor da temperatura da água 

ocorreu no mês de agosto de 2017. A aferição da temperatura da água foi realizada in 
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loco, utilizando uma sonda paramétrica. Em todas as quatro campanhas de coleta, o início 

deu-se por volta da 09 horas e término em torno das 16 horas. 

O menor valor da temperatura da água do reservatório foi em torno (temperatura 

de 21, 1ºC) foi verificado no primeiro ponto (P1), local considerado ambiente rio. A 

elevação da temperatura deu-se, principalmente, a partir do ponto 8 (P8). Essa elevação 

da temperatura pode estar relacionada com a maior incidência de radiação entre as 10h e 

14h. 

Os baixos valores de temperatura da água no mês de agosto, no reservatório da 

UHE Espora, podem estar relacionados com a estação de inverno e atuação das massas 

de ar frio. 

Nos meses considerados de transição - novembro (primavera) e abril (outono) -, a 

temperatura da água do reservatório manteve-se compatível com as estações do ano, isso 

é, os valores para o outono foram superiores aos da estação de inverno, e os valores de 

abril foram inferiores aos valores de janeiro, que corresponde ao verão. 

 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

A distribuição espacial e temporal da temperatura superficial da água, no 

reservatório da UHE Espora, apresentou uniformidade característica com as estações do 

ano (Inverno, Primavera, Verão e Outono). No inverno, temperaturas mais baixas, na 

primavera elevação; no verão, estação mais quente, a temperatura chegou ao pico máximo 
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e no outono, período de transição do verão para o inverno, estação mais fria, a temperatura 

da água já apresentava um declínio, de forma que, quando chegar ao inverno, a 

temperatura da água vai estar mais baixa (Gráfico 8, Quadro 19). 

 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

A Resolução Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005) não estabelece valores 

máximos e mínimos sobre a temperatura da água. De acordo com a Cetesb (2009), a 

temperatura da água é afetada por alguns princípios, tais como: latitude e altitude, estação 

do ano e períodos do dia, taxa de fluxo e pela profundidade outra possibilidade e de 

aumento de temperatura da água é provocada por despejo de industriais e canavieiras. 

A temperatura da água desempenha um papel essencial no meio aquático; em 

geral, a temperatura aumenta de 0 a 30 °C. Os organismos aquáticos possuem tolerância 

térmica superior e inferior, uma vez que busca a temperatura ideal para o crescimento, 

desova e incubação dos ovos (CETESB, 2016). 

 

Quadro 19 - Variação térmica entre as temperaturas da água dos quatro períodos de coleta 

Agosto 2017 Novembro 2017 Janeiro 2018 Abril 2018 

Ponto 1 – 21,1, Ponto 1 – 26,0 Ponto 1 – 26,1, Ponto 1 – 23,2 

Ponto 3 – 24,8 Ponto 34 –28,2 Ponto 34 – 30,5 Ponto 3 – 29,4 

V. térmica –3,7ºC V. térmica –2,2ºC V. térmica – 4,4ºC V. térmica 6,2ºC 

Elaborado pelo próprio autor. 
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Segundo Esteves, (1998) a temperatura é um parâmetro que se relaciona com a 

qualidade da água, sendo um fator determinante, pois, interfere nas diferentes reações 

químicas e nos processos biológicos em todo corpo hídrico (VON SPERLING, 2007; 

SOUZA; BERTOSSI; LATORIA, 2015). Nesse sentido, a estabilidade da temperatura da 

água contribui com as alterações bióticas aquáticas, na decomposição da matéria orgânica 

e oxigenação do corpo hídrico e interfere em outras reações químicas. 

Mesmo não tendo um parâmetro definido sobre a temperatura pela Resolução 

Conama nº 357/2005, a temperatura das águas do reservatório da UHE Espora apresentou 

uma média de 26,1 ºC nos quatro períodos avaliados, estando próxima dos valores obtidos 

por Rocha (2018), Nogueira (2015) e Barcelos et al. (2017) em reservatórios do rio Verde 

e rio Claro, na região sudoeste de Goiás. Esses autores corroboram com a pesquisa 

realizada no reservatório de Espora, que apresentou uma média compatível com pesquisas 

realizadas em reservatórios paralelos à UHE Espora. 

Ao avaliar espacialmente a temperatura da água, é possível perceber que as 

menores temperaturas sempre ocorreram no trecho inicial do reservatório até, 

aproximadamente, o ponto (8), setor que possui alta velocidade de escoamento, menor 

profundidade e maior concentração de sólidos em suspensão, podendo ser considerado 

setor rio, conforme a proposta de Kimmel et al. (1990). As maiores concentrações 

ocorreram entre os pontos 22 a 34, local do reservatório que apresenta as maiores 

profundidades, menor velocidade de escoamento da água e maior tempo de residência, 

podendo ser considerado setor lacustre, conforme Kimmel et al. (1990). 
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Figura 7 - Distribuição espaço/temporal dos valores de temperatura no reservatório da UHE Espora de agosto de 2017 a abril de 2018 

Elaborado pelo próprio autor.
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A estatística descritiva dos parâmetros de temperatura da água no reservatório da 

UHE Espora (Tabela 11), nos quatro períodos de amostragem, indica homogeneidade dos 

resultados, sendo observado, com os resultados do desvio padrão e o coeficiente de 

variação, que, nos quatro períodos avaliados, se apresentaram próximo de 1, indicando 

que não houve grandes alterações na temperatura da água nos quatro períodos de coleta. 

 

Tabela 11 - Estatística descritiva dos valores de temperatura de agosto de 2017 a abril 

2018 

Estatística 

descritiva 

(Temperatura) 

PMC (11-8-

2017) 

PT (04-11-

2017) 

PC (27-01-

2018) 

PT (26-04-

2018) 

Mínimo 21,1 26,0 26,7 23,2 

Média 22,9 26,9 28,4 26,4 

Máximo 24,9 28,7 30,9 29,5 

Desv. Padrão 1,22 0,73 1,375 2,04 

Coef. Variação 0,053 0,023 0,048 0,0775 

%*100 5,3 2,3 4,83 7,75 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso.  

Elaborado pelo autor. 

 

4.8.4 Oxigênio dissolvido–OD 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é um dos gases mais abundantes em águas doces, 

indispensáveis na atividade e na determinação do ecossistema. A atmosfera e a 

fotossínteses são as principias fontes de oxigênios para as águas fluviais, um dos gases 

mais importantes para os organismos aeróbios, que interfere diretamente nas reações 

químicas da água. 

A concentração de oxigênio dissolvido em um corpo hídrico pode determinar a 

qualidade da água. Pode-se dizer que, quanto menor for a concentração do oxigênio 

dissolvido, mais poluído será o corpo hídrico, influenciando a biodiversidade aquática 

(ESTEVES, 1998; PRADO, 1999; KOENING et al., 2014). 

A partir da análise dos valores de OD (Gráfico 9 e Figura 8), verifica-se uma 

diminuição da concentração de oxigênio do ponto de amostragem 1 (P1) para o 34 (P34). 

Essa variação está relacionada com fluxos de água mais turbulentos a montante do 

reservatório (cachoeiras e corredeiras), que promovem maior oxigenação das camadas 

superiores. Esses resultados também foram observados por Medeiros, Berezuk e Pinto 

(2019), em estudos realizados sobre a qualidade e enquadramento das águas superficiais 

da bacia hidrográfica do rio Mimoso, em Bonito-MS, com coletas realizadas após 

cachoeiras, com saturação de 9,41mg/L de oxigênio. 
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Os valores mais elevados de OD, detectado nesse estudo, foram verificados entre 

os pontos P1 e P3, que sofrem forte influência de duas cachoeiras a montante dos pontos 

de coleta (Fotografias 20A e 20B).  

Elaborado pelo próprio autor. 

 

Em todas as quatro campanhas de coleta realizadas no reservatório da UHE 

Espora, o oxigênio dissolvido apresentou variação entre 6,65 a 9,24 mg/L, sendo as águas 

do reservatório enquadradas como de Classe 1 para este parâmetro. 

A partir da análise espacial dos altos valores de OD entre os pontos 1 a 8 podem 

ser associados ao setor do reservatório que apresenta características de rio, entre os Pontos 

de amostragem 9 a 20, ao setor de transição, e do ponto 21 a 34 ao setor lago conforme 

os estudos de compartimentação aquática proposta por KIMMEL et al., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

8

10

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

C
O

N
A

M
A

-3
5

7
/2

0
0

5
 (

m
g

/L
)

O
x

ig
ên

io
 d

is
so

lv
id

o
-m

g
/L

Pontos decoleta

agosto novembro janeiro abril Classe-1

Gráfico 9 - Oxigênio dissolvido da camada superior da água do reservatório da UHE 

Espora nos quatro períodos analisados. 
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Fotografia 20 - Cachoeiras a montante dos pontos de coleta de água no reservatório UHE 

Espora 

A - Cachoeira 1  B - Cachoeira 2  

Fonte: Próprio autor (jul. 2017). 

 

A estatística descritiva referente ao oxigênio dissolvido (Tabela 12), para os 

quatro períodos de amostragem das águas do reservatório da UHE Espora, apresentou 

valores de desvio padrão que se apresentaram menor que 1, indicando uma 

homogeneidade em relação à média. Essa homogeneidade apresentada pelo desvio padrão 

pode ser confirmada com o coeficiente de variação, uma vez que todos os resultados 

ficaram abaixo de 15%, pois, de acordo com Pimentel-Gomes (2009), valores abaixo de 

15% indicam que os dados apresentam uma baixa dispersão. 

 

Tabela 12 - Estatística descritiva de oxigênio dissolvido de agosto 2017 a abril de 2018 

Estatística descritiva 

(OD) 

PMC 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 7,76 7,27 6,65 6,91 

Média 8,41 7,68 7,46 7,58 

Máximo 9,24 8,53 8,48 9,04 

Desv. Padrão 0,343 0,338 0,547 0,482 

Coef. Variação 0,04 0,04 0,07 0,06 

% *100 4,09 4,40 7,33 6,36 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso.  

Elaborado pelo próprio autor. 

 

Em todos os pontos dos compartimentos do reservatório da UHE Espora (Figura 

9), os valores de OD são superiores a 6. Inversos a esses resultados, o TSD e a turbidez 

sempre mantiveram valores bem baixos, mesmo no período chuvoso, e a transparência 

apresenta valores entre 3 e 4 metros, indicando que as águas dos reservatórios podem ser 

classificas para esses parâmetros na classe 1, tanto no período seco, no de transição e no 

úmido. Ao se comparar os dados de OD (Gráfico 7) e temperatura da água (Gráfico 6), 
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verifica-se uma relação; nos locais em que ocorrem os maiores valores de OD, ocorrem 

as menores temperaturas e vice-versa. 

Os valores obtidos de OD para o reservatório da UHE Espora apresentam certa 

similaridade com estudos realizados por Rocha (2018) no reservatório Salto do Rio 

Verdinho, bacia paralela à bacia do rio Claro, que detectou no mês de julho de 2015 valor 

máximo de 8,11 mg/L.  

Sunder e Khatri (2015) encontraram valores de oxigênio dissolvido que variaram 

de 2,70 mg/l a 4,50 mg/L nas águas do reservatório Ottu, no distrito de Sirsa (Haryana), 

Índia. Os valores mais elevados foram durante o inverno (dezembro) e os menores valores 

foram no verão (junho). Esses valores baixos de oxigênio no verão estão relacionados 

com a deposição de matéria orgânica devido à alta temperatura. Esses resultados também 

ocorrem no reservatório da UHE Espora, indicando que o aumento da precipitação na 

bacia e o escoamento superficial de sedimento e a temperatura no período de verão 

contribuíram para menores valores de oxigênio dissolvido.    
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Figura 8 - Distribuição espaço temporal de oxigênio dissolvido da superfície das águas do reservatório da UHE Espora, de agosto 2017 a abril de 

2018 

Elaborado pelo próprio autor. 
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4.8.5 Condutividade Elétrica - µS/cm 

 Ainda que a Resolução Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005), não determina um 

padrão para condutividade elétrica, Von Sperling (2007) destaca que as águas naturais 

apresentam teores de condutividade elétrica na faixa de 10 a 100 µS/cm, sendo que, em 

ambientes que recebem efluentes domésticos, podem chegar a 1000 µS/cm. Conforme 

Cetesb (2016), valores elevados de condutividade elétrica, superiores a 100 µS/cm 

indicam ambientes impactados (despejos de esgotos domésticos e a adição de corretivos, 

fertilizantes e defensivos agrícolas na terra) e podem contribuir com a corrosão das águas, 

e podem estar relacionados com diminuição ou falta de mata ciliar, que protegem e 

diminuem a chegadas desses componentes nos cursos d’água (TUNDISI, 1998; MOSCA, 

2003; BRASIL, 2005; NÓBREGA et al., 2015). 

A CE está diretamente relacionada com a presença de íons na água, que são 

partículas eletricamente dissolvidas na água. Nesse sentido, quanto mais elevada for a 

concentração de íons dissolvidos na água, mais elevados serão os valores da 

condutividade elétrica. De acordo com Wetzel (1983) e Esteves (1998), a condutividade 

elétrica pode variar de acordo com o aumento ou diminuição da temperatura e o pH da 

água. 

A condutividade elétrica, no período analisado no reservatório da UHE Espora, 

variou entre 4.37, a 6.89 µS/cm (Gráfico 10 e Figura 9), ficando bem abaixo dos valores 

determinados pela Resolução Conama nº 357/2005. O valor mais elevado ocorreu no mês 

de agosto, no ponto (P9), localizado na desembocadura do Ribeirão Cachoeira do 

Corrente. No mês de novembro, os valores de condutividade apresentaram-se mais 

elevados, principalmente, a partir do ponto 15 (P15), o que pode estar relacionado com 

aumento da temperatura da água no decorrer do dia e com a precipitação que ocorreu nos 

últimos sete (7) dias que antecederam à coleta de água no reservatório.  

As quatro estações telemétricas avaliadas na bacia do rio Corrente no mês de 

novembro apresentaram uma média de 254,5 mm de precipitação, e nos sete dias que 

antecederam a coleta, apresentaram uma média de 48,9 mm de precipitação na bacia. Uma 

vez que as águas do reservatório recebem influência das rochas da Formação Vale do Rio 

do Peixe (arenito), que são resistentes ao intemperismo e das classes dos Latossolos, que 

apresentam alta concentração de carbonato de cálcio (CaCO3) ou carbonato de magnésio 

(MgCO3), tem-se justificado o aumento da condutividade elétrica pelo escoamento 

superficial (ZILLMER et al., 2007; GOMES et al., 2008).  
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Em relação à espacialização dos dados nos quatro períodos analisados (Figura 9), 

verificou-se que a distribuição espacial e temporal da condutividade elétrica acompanhou 

a variação da incidência da radiação solar no decorrer do dia e nas estações do ano, sendo 

que os valores mais elevados de condutividade elétrica ocorreram no mês de novembro, 

estação da primavera, período de transição do período seco, para o período úmido. Em 

novembro, ocorreu a maior concentração de precipitação na bacia do reservatório da UHE 

Espora, que contribuiu com o escoamento superficial dos solos da bacia, que, 

possivelmente, incidiram no aumento da condutividade elétrica. 

Esses valores de condutividade elétrica estão relacionados com os resultados de 

total de sólidos dissolvidos e o aumento da temperatura no decorrer do dia. Esta variação 

está abaixo dos valores mínimos descritos por Von Sperling (2007) e Cetesb (2016). Tais 

resultados, com valores mais baixos, podem estar relacionados com o tipo de rochas da 

bacia, a geoquímica do solo e a temperatura água no decorrer do dia. 

Elaborado pelo autor. 

 

A estatística descritiva dos parâmetros de condutividade elétrica no reservatório 

da UHE Espora, nos quatro períodos analisados, é apresentada na Tabela 13. 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Condutividade elétrica da camada superior da água do reservatório da UHE 

Espora nos quatro períodos analisados. 
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Tabela 13 - Estatística descritiva dos valores de condutividade elétrica da água do 

reservatório da UHE Espora nos quatro períodos analisados 

Estatística descritiva 

(Condutividade Elétrica) 

PMC 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 4,38 4,55 4,57 4,37 

Média 5,39 5,81 5,54 5,27 

Máximo 6,78 6,89 6,13 6,02 

Desv. padrão 0,543 0,662 0,377 0,495 

Coef. Variação 0,101 0,114 0,068 0,094 

% *100 10,08 11,39 6,81 9,39 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. Elaborado pelo 

próprio autor. 

 

Com a análise da tabela 13, destaca-se o resultado mais elevado do desvio padrão, 

foi de 0,662, no mês de novembro. O coeficiente de variação mais elevado foi 11,39. 

Nesse sentido, pela estatística descritiva, os resultados indicam uma homogeneidade dos 

dados. 

Para os autores supracitados, estes resultados indicam que a água é de boa 

qualidade natural, própria para o consumo humano e animal após tratamento 

simplificado. 

As águas do reservatório da UHE Espora, com influência do rio Corrente, 

apresentam certa homogeneidade em relação aos valores de condutividade elétrica, 

indicando que, mesmo com os valores mais elevados de precipitação nos meses de 

novembro e janeiro, os resultados permaneceram homogêneos. Os resultados ficaram 

bem abaixo dos determinados pela Resolução Conama nº 357/2005, podendo os baixos 

valores estarem associados por ser uma bacia tipicamente rural e não receber despejos de 

esgotos domésticos e industriais no rio Corrente e afluentes do reservatório. Em estudos 

realizados por Queiroz et al. (2019), no reservatório da UHE Sá Carvalho, no rio 

Piracicaba, foi detectada uma heterogeneidade nos dados de condutividade elétrica, sendo 

que, no período de chuva, os valores variaram entre 24,8 a 43,6 μS.cm-1 e no período de 

menor precipitação (seco) os valores variaram entre 44,0 a 92,0 μS.cm-1.  

Estudos realizados por Sunder e Khatri (2015), no reservatório de Ottu, no distrito 

de Sirsa (Haryana) na Índia, detectaram valores de condutividade elétrica que variaram 

entre 397,2 µs/cm no mês de junho (verão) e 281,7 µs/cm em janeiro (inverno). Os autores 

referem-se que a condutividade elétrica está relacionada com a flutuação do total de 

sólidos dissolvidos e salinidade, e as águas do reservatório foram classificadas na classe 

C, não sendo adequadas para beber.  
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Figura 9 - Distribuição espaço/temporal dos valores de condutividade elétrica no reservatório da UHE Espora no período de agosto de 2017 a abril 

de 2018 

Elaborado pelo próprio autor.
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4.8.6 Total de Sólidos Dissolvidos-TSD 

O TSD constitui a soma de compostos solubilizados na água, na forma coloidal, 

molecular ou iônica, determinando a massa total da matéria dissolvida, por uma unidade 

de volume de água (FELIPE e ALMEIDA-NETO, 2019). Em águas brutas, há uma 

grande concentração de substâncias dissolvidas na água, que são de origem geoquímica 

do solo e das rochas que compõem o substrato rochoso da bacia e que são carreados para 

rios e lagos (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

O TSD é importante no metabolismo dos sistemas aquáticos, porém, valores 

elevados podem comprometer a estética, apresentar sabor desagradável e tornar a água 

imprópria para o consumo humano (VON SPERLING, 1996; STRASSBURGER, 2005; 

SIBANDA et al., 2014). 

Considerando que o TSD inclui todos os sais dissolvidos, componentes iônicos e 

compostos orgânicos, o excesso e concentração devem ser controlados, pois, o efeito de 

altas concentrações de sais minerais pode contribuir com os processos corrosivos nos 

sistemas de canalização da água (BRANCO; ROCHA, 1977; TUNDISI; MATSUMURA 

TUNDISI, 2008). 

A concentração de TSD (Gráfico 11 e Figura 10), nas quatro amostragens, 

mostrou certa homogeneidade nos dados, que são bem inferiores aos 500 mg/L 

estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005. 

No mês de agosto, período menos chuvoso, a variação do TSD foi de 1.61 a 3.36  

mg/L; em novembro, período em que as concentrações apresentaram os maiores valores, 

a variação foi de 1.46 a 3,55 mg/L, o que pode ser relacionado com o aumento da 

precipitação que ocorreu nesse mês, carreando sedimentos da bacia para o curso d’água. 

A maior concentração de TSD pode alterar a turbidez e contribui nas implicações 

dos ecossistemas aquáticos, na diminuição dos raios solares, dificultando a realização da 

fotossíntese, e colabora na diminuição da concentração de oxigênio dissolvido nas águas 

(CETESB, 2015). Os valores baixos de TSD podem estar relacionados à geoquímica do 

solo e à hidrogeoquímica regional das águas, que drenam sobre rochas ígneas e 

sedimentares, da Formação Vale do Rio do Peixe, e que não recebem efluentes 

domésticos e industriais em todo o percurso do rio e reservatório. 
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

A partir da análise espacial dos dados nos quatro períodos, verifica-se que a 

concentração de TSD possui uma relação com os valores de temperatura da água (Gráfico 

6 e Figura 7), demonstrando que a mesma pode ser influenciada pela variação e incidência 

da radiação solar no decorrer do dia. Os valores mais elevados foram detectados entre os 

pontos 22 e 34, setor do reservatório considerado compartimento lago, e horário de coleta, 

enquanto as menores concentrações ocorreram entre os pontos 1 e 10, setor do 

reservatório que apresenta características de rio. Essa discreta elevação das concentrações 

de TSD também pode estar relacionada com uso e ocupação da terra, com solo 

descoberto, preparado para o plantio. 

A partir da análise da Tabela 14 e Figura 10, nos quatro períodos analisados, nos 

meses de agosto de 2017 (baixa precipitação), novembro 2017 (elevada precipitação), 

janeiro 2018 (média precipitação) e abril 2018 (valores bem baixos de precipitação). No 

período de transição (novembro), com precipitação mais elevada, apresentou o desvio 

padrão mais alto, de 0,470, o que indica uma discreta homogeneidade dos dados, que 

pode ser confirmada pelo coeficiente de variação em porcentagem, que ficou entre 10 e 

20%, o qual, segundo Pimentel-Gomes (2009), apresenta média homogeneidade, 

indicando que a precipitação mais elevada contribuiu com o maior carreamento de 

sedimentos para o reservatório. Todos os valores de TSD são inferiores aos 500mg/L 
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estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005, sendo as águas do reservatório 

classificadas na Classe 1. 

Os resultados de TSD nas águas do reservatório da UHE Espora são inferiores aos 

valores detectados por Rocha (2014) na UHE Caçu, que variaram entre 7,34 a 22,80 

mg/L, por Nogueira (2015), no reservatório Foz do Rio Claro, que variaram de 10,6 a 

19,9 mg/L e por Barcelos et al. (2017), no córrego Sucuri, afluente do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros, que detectara, valores médios de TSD de 8,7 mg/L, 

demonstrando a importância de um reservatório não ser o receptor final dos efluentes 

domésticos e industriais das cidades. 

 

Tabela 14 - Estatística descritiva dos valores de total de sólidos dissolvido de agosto e 

novembro de 2017 e de janeiro e abril de 2018 

Estatística 

descritiva-TSD 

PMC 11-8-

2017 
PT 04-11-2017 PC 27-01-2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 1,61 1,46 2,39 2,16 

Média 2,59 2,94 2,87 2,65 

Máximo 3,36 3,55 3,18 3,01 

Desv. Padrão 0,280 0,470 0,202 0,248 

Coef. Variação 0,108 0,160 0,070 0,094 

% * 100 10,80 16,00 7,00 9,40 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

Ao se relacionar os resultados de TSD pesquisa com as dos autores anteriormente 

citados, verifica-se que as águas dos reservatórios são influenciadas pelos ecossistemas 

terrestres. Diante disso, os valores mais elevados do TSD no período chuvoso podem ter 

sido influenciados pelo carreamento de sólidos para o reservatório. Esse escoamento vem, 

principalmente, das extensas áreas de pastagem às margens do reservatório, que são 

influenciadas pelo pisoteio do gado, certo de que, no período chuvoso, ocorre maior 

carreamento de sólidos suspensos. 
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Figura 10 - Distribuição espaço/temporal dos valores de total de sólidos dissolvidos no reservatório da UHE Espora de agosto de 2017 a abril de 

2018 

Elaborado pelo próprio autor.
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4.8.7 Turbidez - TB 

Segundo Branco e Rocha (1977) e Von Sperling (2007), a turbidez demonstra o 

grau de intervenção na transmissão da luminosidade da luz através da água, 

caracterizando o aspecto turvo da água. O acúmulo de sólidos em suspensão, micro-

organismos, detritos orgânicos, silte, sílica, coloides orgânicos e inorgânicos são os 

responsáveis pela condição da turbidez. As erosões, o escoamento superficial, dejetos 

domésticos e industriais são responsáveis pela origem da turbidez. A turbidez é expressa 

pela Unidade Nefelométrica de Turbidez – ou Nephelometric Turbidity Unit, mais 

conhecida como NTU. 

O padrão de turbidez e a qualidade da água são considerados meramente estético. 

Para Branco e Rocha (1977), águas poluídas devem receber um tratamento mais rigoroso 

na desinfecção, principalmente quando se trata de água para distribuição e consumo da 

população. Quando a água apresenta elevados valores de turbidez, há influência negativa 

na fotossíntese das vegetações submersas e algas aquáticas, interferindo, principalmente, 

na reprodução dos peixes e comunidades aquáticas e dificultando o uso doméstico, 

industrial, recreativo e a irrigação (CETESB, 2011). 

A primeira coleta foi realizada no mês de agosto, período de baixa precipitação 

(inverno). Nos 7 dias que a antecederam, ocorreu precipitação na região e a turbidez 

apresentou uma variação de 0,97 a 3,36 NTU. Na segunda coleta, no mês de novembro 

(primavera), foram registrados os valores mais elevados de precipitação entre os quatro 

períodos de coleta. Nos sete dias que antecederam a coleta, o índice de precipitação 

registrado apresentou uma média de 48,9mm, sendo que nas quatro estações analisadas, 

a turbidez apresentou uma variação entre 1,25 a 4,89 NTU. No mês de janeiro, 

registraram-se cerca de 15,9 mm de chuva nos últimos sete dias que antecederam a coleta 

e a turbidez variou entre 0,7 a 2,43 NTU. No mês de abril, última coleta de amostragem, 

foi registrada nas quatro estações telemétricas 0,5 mm de precipitação e a turbidez 

apresentou uma variação entre 1,30 a 3,54 NTU. Com esses resultados, observou-se que 

a precipitação pode ter contribuído com o escoamento superficial de sedimentos e ser um 

dos influenciadores no aumento dos valores de turbidez, ocorrendo, por sua vez, uma 

diminuição dos valores de transparência da água (Gráfico 12). 
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

Segundo Cetesb (2009) e Buzelli e Cunha-Santinho (2013), a turbidez aumenta 

geralmente na estação chuvosa, principalmente pelo movimento dos sedimentos de locais 

rasos, erosão das margens de rios e reservatórios (Fotografia 21A), por falta de vegetação, 

detritos orgânicos, como algas e bactérias, por ações antrópicas, como os desmatamentos, 

despejos de esgotos sanitários, pela pecuária (Fotografia 21B) (dessedentação animal) e 

mineração, que contribuem com escoamento superficial. O aumento da turbidez da água 

pode gerar alterações no ecossistema aquático, eliminando a produtividade de peixes, 

afetando os usos doméstico, industrial e recreacional.  

Usando a estatística descritiva (Tabela 15) para os quatro períodos analisados, as 

águas do reservatório de Espora apresentaram um desvio padrão mais elevado em 

novembro, com 0,815, indicando que os resultados estão homogêneos em torno da média. 

Porém, quando se usa o coeficiente de variação para analisar a dispersão em termos 

relativos, os valores mais elevados foram nos meses de novembro de 2017 e janeiro de 

2018, com 65%. 
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analisados 
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Fotografia 21 – Local de contribuição do aumento da turbidez em reservatório 

A - Erosão das margens  B - Dessedentação animal 

Fonte: Próprio autor (ago. 2018). 

 

De acordo com Pimentel-Gomes (2009), os resultados do coeficiente de variação 

acima de 30% indicam dispersão muito alta ou heterogeneidade dos dados, fato que pode 

ter sido ocasionado pelas concentrações que ocorrem entre os pontos de amostragem 20 

a 34, em novembro de 2017, dos pontos 1 a 16, na coleta de janeiro de 2018 (Gráfico 12). 

 

Tabela 15 - Estatística descritiva dos valores de turbidez de agosto de 2017 a abril de 

2018 

Estatística descritiva-

Turbidez 

PS 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 0.97 1.25 0.70 1.30 

Média 1.50 1.70 0.70 2.03 

Máximo 3.36 4.89 2.43 3.54 

Desv. Padrão 0.605 0.815 0.455 0.624 

Coef. Variação 0.403 0.479 0.651 0.308 

% 100 40.34 47.8 65.0 30.7 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

O valor de turbidez das águas do reservatório da UHE Espora está abaixo dos 

41,26 NTU encontrados por Buzelli e Cunha-Santino (2013) no reservatório de Barra 

Bonita, no período chuvoso de 2013, e dos resultados obtidos por Rocha (2018), no 

reservatório Salto do Rio Verdinho-GO, com variação de 13 a 30,6 NTU no período 

chuvoso de 2015, e de 19 a 33,4 NTU em fevereiro de 2016. Segundo a Resolução 

Conama nº 357/2005, esta variável pode atingir até 40 NTU para Classe 1; sendo assim, 

as águas do reservatório de Espora podem ser enquadradas na Classe 1, para uso 

doméstico, devendo passar por tratamento simplificado para consumo. 
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Os valores mais elevados de turbidez foram registrados entre os pontos 12 a 25, 

com destaque para o ponto 24 (P24), localizado na foz do córrego Campo Alegre, que 

recebe influência de Latossolo Vermelho da Formação Serra Geral, que recobre 

praticamente toda a bacia. Setas vermelhas destacam o Latossolo Vermelho às margens 

do reservatório em um local de dessedentação animal, que contribui com aumento da 

turbidez nas águas do reservatório (Fotografia 22A), e o Latossolo Vermelho às margens 

da estrada vicinal que recorta a bacia do córrego já citado e vegetação mais densa 

(Fotografia 22B). 

 

Fotografia 22 - Local de Latossolo Vermelho as margens do reservatório e na estrada 

vicinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (ago. 2018). 
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Figura 11 - Distribuição espaço/temporal dos valores de turbidez do reservatório da UHE Espora no período de agosto de 2017 a abril de 2018 

Elaborado pelo próprio autor.
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4.8.8 Transparência da água - TRANSP. 

Os valores da transparência das águas do reservatório da UHE Espora, nos quatro 

períodos analisados (agosto/2017, novembro/2017, janeiro/2018 e abril/2018) foram 

obtidos a partir da observação com disco de Secchi na coluna de água. Os resultados estão 

apresentados no Gráfico 13. Os valores apresentaram uma variação entre 1,20m a 4,65m 

de transparência das águas. O maior valor de transparência foi 4,65m, detectado no mês 

de agosto de 2017, no ponto 34 (P34), localizado na desembocadura da junção dos 

córregos Jatobazinho e córrego Tapera, que são influenciados pela Formação Vale do Rio 

do Peixe e Serra Geral, com o solo predominante é o LV, e a declividade varia entre 0 a 

8%. Na coleta de agosto não houve precipitação nos sete (7) dias que antecederam a 

coleta.  

Na coleta do mês de novembro de 2017, detectou-se o menor valor de 

transparência da água do reservatório da UHE, que foi 1, 20m. Nessa coleta, ocorreu 

precipitação nos últimos sete (7) dias que antecederam a coleta, já citado anteriormente, 

indicando que a precipitação interferiu diretamente na transparência da água, que é 

inversa aos resultados de turbidez e TSD, pois, se ocorre precipitação, há um aumento 

desses parâmetros pelo escoamento superficial. 

 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

Esses valores de transparência nas quatro campanhas de coleta podem ser 

considerados elevados quando comparados aos valores observados por Zhang et al. 

Gráfico 13 - Transparência da água nas quatro campanhas no reservatório UHE Espora 
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(2018) no reservatório de Yuqiao, a nordeste de Tianjin, na China, e por Palma et al. 

(2017), no mês de janeiro, no reservatório de Ernestina, no Rio Grande do Sul, que 

observaram uma variação da transparência em torno 1,60 ± 0,81 m e 0,98m a 1,40m, 

respectivamente. 

Oliveira (2018) detectou transparência com variação de 0,44m e 1,40m em janeiro 

de 2015 e de 2016 no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, período com precipitação 

mais elevada. No mês de agosto de 2015 e de 2016, os valores de transparência variaram 

entre 1,75m e 3,59m devido à baixa influência da precipitação. Esses resultados estão em 

consonância com os resultados observados no reservatório da UHE Espora no período 

com precipitação mais elevada, indicando que a precipitação influenciou diretamente na 

transparência da água nos dois reservatórios. 

A transparência média das águas do reservatório da UHE Espora, praticamente, 

não apresenta grandes alterações com maior ou menor volume de precipitação; Esses 

resultados podem estar associados à geologia da bacia do reservatório da UHE Espora 

(citada anteriormente), que está inserida na bacia do rio Corrente, que, de acordo com 

Ross (2006), apresenta formas de relevo de colinas, vertentes pouco inclinadas, baixa 

densidade de drenagem, solos profundos e bem drenados, com Latossolo vermelho e 

Latossolo vermelho-amarelo, com textura arenosa e areno-argilosa.  

Cabral et al. (2009) destacam que a transparência da água registrada pelo disco de 

Secchi em algumas áreas acompanha o CSS. Nos setores de lago, onde se encontram as 

maiores seções transversais, há uma menor velocidade de escoamento da água, ocorrendo 

um processo de precipitação do material particulado em suspensão; com isso, tem-se 

maior disponibilidade de luz na água, que contribui com o aumento dos valores mais 

elevados do disco de Secchi e menor CSS. Santos, Toniolo e Pereira-Filho (2019) 

identificaram a redução da transparência da água no reservatório de Passo Real devido à 

influência da dos rios Jacuí e Jacuí-Mirim sobre o reservatório. 

De acordo com os valores de transparência, observa-se uma heterogeneidade nos 

dados nas quatro campanhas de amostragens. A transparência da água apresentou uma 

maior variação nos meses de agosto e novembro de 2017.  

No mês de agosto de 2017, a transparência variou entre 1,68 a 4.65m, período de 

baixa ou sem precipitação pluviométrica para região. Em novembro, período de transição, 

com valores mais elevados de precipitação, a transparência da água apresentou uma 

variação de 1,20 a 4,12m; nesse mês, a precipitação média nas quatro estações analisadas 
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foi de 254,02mm. Nos sete dias que antecederam a amostragem, teve uma precipitação 

média de 48,95mm na bacia hidrográfica. 

A partir da análise espacial dos dados, é possível verificar que, nas coletas de 

agosto e abril, ocorrem os maiores valores de transparência da água, e nas de novembro 

e janeiro, as menores transparências. A precipitação pode ter contribuído com valores 

mais elevados de concentração de sedimentos na água, por isso, o menor valor de 

transparência ocorre quando há escoamento de sólidos da área de influência para o 

reservatório. No mês de janeiro de 2018, a precipitação média nas quatro estações foi de 

199,36 mm. Os sete dias que antecederam a amostragem apresentaram uma média de 

precipitação de 15,9 mm toda a bacia. O mês de abril de 2018 registrou uma, média nas 

quatro estações, de 45,5 mm. Os sete dias que antecederam a amostragem apresentaram 

uma média de precipitação em torno de 0,5 mm na bacia hidrográfica. Esses resultados 

indicam que a precipitação apresentou oscilações e interferiu nos valores de transparência 

nas quatro estações analisadas. 

Ao se realizar uma relação da transparência da água com a turbidez, a partir da 

comparação dos Gráficos 11 e 10 e Figuras 12 e 11, verifica-se que, nos locais em que 

ocorreram as maiores concentrações turbidez, ocorreram os menores valores de 

transparência da água. A transparência da coluna d’água pode oscilar entre alguns 

centímetros até dezenas de metros de sua visibilidade, região intitulada zona eufótica, 

cuja extensão depende da capacidade de atenuação da radiação subaquática. A 

transparência da água é inversamente proporcional à turbidez na visão ótica, indicando 

que quanto maior a transparência da água, menor será a turbidez (ESTEVES, 2011). 

Conforme a Estatística descritiva dos dados de Transparência das águas do 

reservatório de Espora (Tabela 16), o desvio padrão nos quatro períodos de amostragem 

apresentou valores abaixo de 1, indicando que o resultado apresenta uma homogeneidade 

dos dados. Porém, quando observados os valores de coeficiente de variação em %, 

verifica-se que os valores variaram de médio (10 a 20%) a muito alto (acima de 30%). 
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Tabela 16 - Estatística descritiva dos valores de transparência de agosto de 2017 a abril 

de 2018 

Estatística 

descritiva 

(Transparência-m) 

Pmc 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 1,68 1,20 1,90 2,80 

Média 3,83 2,26 2,69 3,78 

Máximo 4,65 4,12 4,42 4,50 

Desv. Padrão 0,783 0,765 0,504 0,434 

Coef. Variação 0,204 0,338 0,187 0,115 

% 100 20,4 33,8 18,7 11,5 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. Elaborado pelo 

próprio autor. 

 

Quando os dados de transparência das águas do reservatório da UHE Espora são 

comparados com os resultados das águas do rio Corrente antes da construção do 

barramento do rio Corrente, realizado pela CELG, em cinco (5) pontos espacializados na 

extensão do rio Corrente, onde hoje é o reservatório da UHE Espora, os valores variaram 

entre 0,80 m a 1,83m conforme (Tabela 16) sendo, portanto, mais compatíveis com os 

resultados dos primeiros pontos de coleta de amostragem do reservatório, conforme os 

dados descritos na Tabela 17.  

 

Tabela 17 - Resultados de transparência das águas do rio Corrente antes da construção do 

barramento de Espora 

Ponto Rio Corrente Metros 

1 Ribeirão Cachoeira do Corrente 1.83 

2 Córrego Fundo 1,60 

3 Córrego Lajeado 0,80 

4 Córrego Buriti 1,46 

5 Ribeirão Grande 1,74 

Média - 1,29 
Fonte: - EIA-RIMA do Aproveitamento Hidrelétrico Espora. Organizado pelo próprio autor. 
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Figura 12 - Distribuição espaço/temporal dos valores de transparência das águas do reservatório da UHE Espora 

Elaborado pelo próprio autor. 
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4.8.9 Concentração de Sólidos Suspensos - CSS 

A CSS engloba sólidos orgânicos e inorgânicos em suspensão, maiores que 0,45 

μm, e que são carreados pela água como consequência da erosão que pode estar 

relacionada ou não à atividade humana (TODESCHINI, 2004; LUIZ et al., 2012). 

Os sólidos inorgânicos são compostos por silte e argila, materiais que são 

considerados os maiores transportadores de nutrientes e componentes tóxicos. A 

deposição desses materiais pode levar ao desequilíbrio da cadeia alimentar no fundo dos 

rios e lagos, prejudicando a reprodução de peixes por meio da adsorção de elementos 

potencialmente tóxicos, e contribuindo com o assoreamento dos reservatórios e 

diminuição da capacidade de armazenamento de água (SANTOS et al., 2014; WU et al., 

2015). 

Entre as quatro campanhas de amostragem de água no reservatório da UHE 

Espora, o mês de novembro apresentou os valores mais elevados de CSS (Gráfico 14). 

Esses resultados mais elevados no mês de novembro podem ser associados à influência 

da precipitação que ocorreu dias antes a coleta de amostragem. Os pontos que 

apresentaram valores mais elevados foram: 08, 10 e 11, a 21, localizados na área de 

transição do reservatório entre a parte considerada setor rio, em que ocorre a maior 

velocidade da água, e a parte do reservatório considerada ambiente, em que há uma menor 

velocidade da água, com mais decantação dos sedimentos suspensos (silte e argila) 

(CARVALHO, 2008; CHELOTTI, 2019). 

Os valores mais elevados de CSS no ponto 08 podem ser explicados pela 

velocidade e turbilhonamento da água. Já os pontos 10 e 11 recebem influência das águas 

do Ribeirão Cachoeira do Corrente, enquanto o ponto 13 recebe influência das águas da 

bacia do Córrego da Água Enterrada e áreas de plantação de cana-de-açúcar. Os pontos 

14 e 15 recebem influência das águas do córrego Boa Esperança, os pontos 17 e 18 

recebem influência das águas do Córrego Jatobá. Os pontos 19, 20 e 21 estão localizados 

na área mais estreita do reservatório, e apenas o ponto 20 recebe águas do Córrego 

Lageadinho, sendo o uso da bacia ocupado principalmente pela pecuária extensiva. 

Praticamente, todos esses pontos de coleta do reservatório são influenciados pelos solos 

originados da Formação Vale do Rio do Peixe e dos Depósitos Aluvionares do 

Quaternário.  
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

Esses valores mais elevados de CSS podem ser associados à maior precipitação 

ocorrida no mês de novembro e janeiro em relação ao nível de precipitação do mês de 

agosto. Nos últimos 7 dias que antecederam as coletas de dados, no mês de novembro, 

registrou-se uma precipitação de 46,4 mm e, em janeiro, de 15, 9,0mm. Nos meses de 

agosto e abril, a precipitação ficou abaixo de 2 mm. 

Os sólidos oriundos da bacia do rio Corrente, possivelmente, são provenientes 

principalmente, da desagregação das rochas da Formação Vale do Rio Peixe e dos 

Neossolos, que ocorrem na margem direita da bacia do reservatório, desde a montante até 

a jusante (GUERRA, 2003; EMBRAPA, 2006; BIRRO; ROSS; CABRAL, 2019). 

A baixa concentração de sólidos em suspensão no reservatório em questão pode 

estar associada ao baixo potencial de escoamento superficial e baixa declividade do 

terreno, que varia de 0 a 8%. Segundo Franco et al. (2015), a declividade do terreno 

apresenta um importante fator a ser analisado na vulnerabilidade de infiltração do terreno, 

pois, quanto menor a declividade da bacia hidrográfica, maiores as condições de 

infiltração da água (Celg, 1984; GARCÍA-RUIZ et al., 2015). Dessa forma, há uma 

diminuição do carreamento dos sedimentos pelo escoamento superficial até o reservatório 

da UHE Espora. Esses resultados também foram identificados por Cabral et al. (2009) no 

reservatório de Cachoeira Dourada, no rio Paranaíba, que faz divisa entre Minas Gerais e 

Goiás, localizada em áreas de declividade entre 3 a 8%. 
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Gráfico 14 - Concentração de Sólidos Suspensos da superfície da água do reservatório da 

UHE Espora nos quatro períodos analisados 
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De acordo com a avaliação da CSS nos quatro períodos de campanhas de coleta 

(Gráfico 14 e Figura 13), os valores podem ser considerados muito baixos (menor que os 

500 mg/L) quando comparados aos limites estipulados pela Resolução Conama nº 

357/2005, demonstrando que os valores mais elevados de CSS no mês de novembro 

podem ser relacionados com o escoamento superficial resultante das chuvas no mês de 

novembro e nos últimos sete dias que antecederam a coleta de dados in situ no 

reservatório. 

Zhang et al. (2018) destacam que a dinâmica da CSS pode ser acometida por 

diferentes fatores meteorológicos, de diferentes maneiras. Em seu trabalho desenvolvido 

no reservatório Yuqiao, na China, detectaram uma correlação positiva entre CSS e a 

velocidade do vento. Esse mesmo resultado foi observado em estudos realizados por 

Lagomarsino et al. (2015) em reservatórios Laguna Chascomu´ s, na Argentina. Os 

valores de CSS, espacializados no reservatório, apresentam-se distribuído em 

praticamente três grupos: entre os pontos 1 e 7, ocorre a correnteza mais elevada das 

águas, que transporta sedimentos mais grossos pela força do rio. Entre os pontos 8 e 21, 

com valores mais elevados de CSS, caracteriza-se a zona de transição entre fluvial e 

lacustre. Entre os pontos 22 e 34, considerado zona lacustre no lago, há maior tempo de 

residência da água, ocorrendo maior deposição de sedimentos finos, como silte e argila. 

Valores mais elevados de CSS nas águas do reservatório podem estar relacionados com 

maior concentração de precipitação que ocorreu na bacia nos últimos dias que 

antecederam a coleta de amostragem de água.  

Fazendo uma comparação entre CSS, transparência e TSD, no mês de novembro, 

o CSS apresentou valores mais elevados, principalmente, nas áreas de transição. Nessa 

mesma área do reservatório, a transparência apresentou os menores valores, contrapondo 

aos resultados mais elevados de CSS. O TSD apresentou uma evolução no valor dos 

resultados no decorrer do reservatório; os valores mais elevados ocorreram nos pontos 

21, 22, 23 e 24, início da área lacustre do lago.   

Estatisticamente, a descrição dos resultados dos dados de CSS das águas do 

reservatório de Espora (Tabela 18), nos quatro períodos avaliados, indica que os valores 

de desvio padrão são, aparentemente, baixos, indicando uma homogeneidade dos dados. 

Porém, quando se observa o coeficiente de variação em %, todos os resultados dos quatro 

períodos avaliados apresentam valores muito alto, acima de 30% (PIMENTEL-GOMES, 

2009). 

 



146 

 

Tabela 17 - Estatística descritiva dos valores de CSS de agosto de 2017 a abril de 2018 

Estatística descritiva 

(CSS) 

PMC 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 0,0005 0,0008 0,0013 0,0005 

Média 0,0029 0,0042 0,0035 0,0015 

Máximo 0,0065 0,0072 0,0090 0,0028 

Desv. Padrão 0,0015 0,0019 0,0018 0,0006 

Coef. Variação 0,50 0,45 0,52 0,39 

% 100 50 45 52 39 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. Elaborado pelo 

próprio autor. 

 

Estudos desenvolvidos por Chelottil et al. (2019) sobre análise espaço-temporal, 

entre 2000 e 2016, em oito (8) pontos no reservatório de Descoberto, que é responsável 

por 60% do abastecimento do Distrito Federal (ADASA, 2016), no que concerne aos 

sedimentos em suspensão, detectaram que os valores da CSS acompanharam a 

sazonalidade em relação ao clima da região e que o período chuvoso apresentou uma 

heterogeneidade dos dados e uma homogeneidade no período de baixa precipitação, 

indicando que a CSS foi influenciada pela precipitação. Esses resultados corroboram com 

os resultados observados nas águas do reservatório da UHE Espora, de forma que, quando 

ocorreu maior precipitação nos últimos sete dias que antecederam a coleta no mês de 

novembro, houve um aumento da CSS. 
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Figura 13 - Distribuição espaço/ temporal dos valores de concentração de sólidos suspensos do reservatório da UHE Espora de agosto de 2017 a 

abril de 2018 

Elaborado pelo próprio autor. 
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4.8.10 Salinidade - NaCL  

Segundo Carneiro (2002), valores elevados de salinidade podem provocar a morte 

de microrganismo. Os principais íons responsáveis pela formação de sais em água 

interiores são os cátions cálcio, magnésio, potássio, e os ânions bicarbonato, cloreto e 

sulfatos. A formação geológica influencia diretamente nas concentrações de íons em 

ambientes aquáticos, principalmente, pelo intemperismo das rochas e pelo escoamento 

superficial, que permitem identificar alterações na composição geoquímica de um corpo 

d’água (ESTEVES, 2011; CUNHA, 2013). 

A Resolução Conama nº 357/05 (BRASIL, 2005) estabelece padrões e 

classificação para o enquadramento dos corpos d’água superficiais, definindo treze 

classes de qualidade para as águas doces, salobras e salinas no território nacional, quais 

sejam: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰. 

De acordo com os dados do reservatório da UHE Espora (Gráfico 15 e Figura 14), 

no mês de agosto de 2017, período de menor precipitação, os valores de salinidade 

variaram  entre 11,02 a 12,55 mg/L, indicando que esses valores estão bem abaixo dos 

500 mg/L estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005. Nas outras três campanhas 

de coletas (novembro, janeiro e abril), períodos com valores mais elevados de 

precipitações, houve um aumento nos valores, ficando entre 10 e 50 mg/L; esses 

resultados podem estar associados ao escoamento superficial que carreou sedimentos para 

o reservatório. 

Conforme Rocha, Cabral e Braga (2014), valores mais elevados de salinidade 

podem ser associados com o modelo de uso da terra e a litologia da bacia, que é uma 

contribuidora com materiais ricos em carbonáticos, basicamente, aquelas que recebem 

influência da Formação Vale do Rio do Peixe. 

Com esses resultados de salinidade e de acordo com resolução Conama 

nº357/2005, essas águas podem ser classificadas na Classe 1, sendo consideradas 

apropriadas para o consumo humano, após passar por tratamento simplificado. 
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

Diante dos resultados das quatro campanhas de amostragem (Tabela 19), sobre os 

valores de salinidade das águas do reservatório da UHE Espora, vale destacar certa 

homogeneidade dos dados entre os períodos analisados, porém, no mês de agosto, não 

houve precipitação na bacia nos dias nos anteriores à coleta, e os valores de salinidade 

variaram entre 11,02 a 12,55 mg/L, sendo que os valores de salinidade aumentaram da 

montante para jusante do reservatório e acompanharam a elevação da temperatura no 

decorrer do dia. 

Na segunda e terceira coletas de amostragem de água, nos meses de novembro e 

janeiro, períodos em que ocorreram valores mais elevados de precipitação na bacia do 

reservatório, a salinidade apresentou uma variação entre 12,48 mg/L em novembro e 

14,95 no mês de janeiro, indicando que a precipitação não influenciou de forma 

significativa nesse parâmetro. 

Na quarta e última coleta, no mês de abril, com baixa precipitação, os valores 

variaram entre 11,74, e 14,23 mg/L, ficando bem próximos aos resultados de agosto. 

Em estudos realizados por Wiegand, Piedra e Araújo (2016), em dois reservatórios 

tropicais de clima úmido - La Juventud, em Cuba, e outro no reservatório Marengo, no 

semiárido brasileiro - detectaram que, no reservatório de Marengo, a salinidade foi 

elevada no período de baixa precipitação, reflexo da alta evaporação nesse período. No 

reservatório de La Juventud, as águas apresentam uma salinidade também elevada, 
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porém, cerca da metade do valor encontrado no reservatório do semiárido. Detectaram 

também que no reservatório de La Juventud a salinidade aumenta cerca de 20% no 

período de menor precipitação e no reservatório Marengo essa diferença chega a quase 

60%. As alterações de salinidade entre os períodos menos chuvoso e mais chuvoso, no 

reservatório de La Juventud, são compatíveis com os resultados encontrados no 

reservatório de Espora, no período de menor precipitação em agosto. 

 

Tabela 18 - Estatística descritiva dos valores de salinidade de agosto e novembro, de 

2017, janeiro e abril de 2018 

Estatística 

descritiva-(NaCl) 

PMC 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 11,02 12,48 12,86 11,74 

Média 11,80 13,35 13,74 12,98 

Máximo 12,55 14,15 14,95 14,13 

Desv. Padrão 0,469 0,407 0,589 0,802 

Coef. Variação 0,040 0,030 0,043 0,062 

% * 100 3,975 3,044 4,286 6,176 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. Elaborada pelo 

próprio autor. 

 

Nos estudos realizados por Rocha (2012), nas águas do reservatório da UHE Barra 

dos Coqueiros, no rio Claro, em Goiás, constatou-se que, no período de menor 

precipitação, a salinidade variou de 10 a 20 mg/L, e no período de maior precipitação, 

houve uma variação entre 10 e 50 mg/L. Esses resultados vêm corroborar com os 

resultados de salinidade encontrados nas águas do reservatório da UHE Espora, que no 

período de maior precipitação na bacia, registrou-se um aumento da salinidade nas águas 

do reservatório. Esses resultados indicam que eventos extremos, como chuvas intensas e 

períodos prolongados de baixa precipitação podem apresentar interferências na qualidade 

das águas dos reservatórios.  
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Figura 14 - Distribuição espaço/temporal dos valores de salinidade no reservatório da UHE Espora no período de agosto de 2017 a abril de 2018 

Elaborada pelo próprio auto.
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4.8.11 Fósforo - P 

A transferência de P para o ambiente aquático ocorre, principalmente, por dois 

caminhos: o escoamento superficial, com perdas de sedimentos, ou pela percolação no 

perfil. De acordo com Esteves (1988), Sharpley e Halvorson (1994), Sharpley et al. 

(1996), Wetzel (2001), IAP (2005) e Xing et al. (2016), o P pode ser transferido para os 

ambientes aquáticos de forma solúvel ou particulado. O P particulado está ligado aos 

coloides minerais e orgânicos, que poderão favorecer o desenvolvimento de algas e tornar 

as águas do reservatório da UHE Espora impróprias para o consumo humano e animal, 

além de provocar mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos. 

A Resolução Conama nº 357/2005 estabelece valores para o enquadramento da 

água para os valores de Fósforo em ambientes lênticos. Para a Classe 1, o valor não deve 

ultrapassar a 0,020 mg/L, para a Classe 2, valor máximo de 0,030 mg/L, para a Classe 3, 

não deve ser superior a 0,050 mg/L. Os valores que ultrapassarem o valor de 0,050 mg/L 

devem ser considerados de Classe 4. 

O mês de agosto de 2017 apresentou os resultados mais elevados para P, com 

valores máximos de 1,687 mg/L, no ponto 21. A média, em todos os pontos de coleta no 

reservatório, foi 0,280 mg/L, porém, em alguns pontos de coleta, os valores de P foram 

baixos e não foram detectados pelos aparelhos utilizados para leitura do P (Gráfico 16, 

Figura 14). Em todos os pontos em que não foi detectado o P no equipamento, foram 

transformados para 0,001 mg/L, modificação que se deve pela faixa de leitura que o 

aparelho não consegue detectar.  

Entre os pontos de coleta 20 e 21 (Mapa 2, Figura 15, Fotografia 22), os valores 

de P ultrapassaram ao 0.60 mg/L, sendo essas águas classificadas como de Classe 3. 

Conforme a Resolução Conama nº 357/2005, com esses valores, a água está imprópria 

para o consumo humana neste local, fato que pode estar associado ao uso e preparo do 

solo para fins agrícolas, pois, os fertilizantes são utilizados para correção dos solos para 

agricultura a fim de aumentar a produção de grãos. 
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

No mês de novembro, o valor mais elevado de P foi 0,480 mg/L, com uma média 

de 0,127 mg/L, apresentando-se acima do limite estabelecido pela Resolução Conama nº 

357/2005. No mês de novembro, a estação Fazenda Perdiz registrou 446,2mm de chuva 

nos últimos sete (7) dias que antecederam a coleta, enquanto as estações analisadas 

apresentaram uma média de 48,9 mm de chuva. Com esse volume de chuva, pode ocorrer 

escoamento superficial de água e carreamento de sedimentos para dentro do reservatório. 

 

Fotografia 23 - Solo descoberto sendo preparado para plantio de soja na área de estudo 

Fonte: Próprio autor. 

Gráfico 16 - Fósforo da água do reservatório da UHE Espora nos quatro períodos 

analisados 



154 

 

De acordo com a estatística dos resultados de P (Tabela 20), nos quatro períodos 

analisados, os valores variaram de 0,001 a 1.687 mg/L e o desvio padrão no mês de agosto 

de 2017 apresentou valores mais elevados, indicando que os resultados foram 

heterogêneos, sendo comprovados pelo coeficiente de variação em %, em que, nos quatro 

períodos, os resultados ficaram acima de 30%, sendo considerados muito altos 

(PIMENTEL-GOMES, 2009). 

No mês janeiro de 2018, as águas do reservatório da UHE Espora apresentaram 

média de 0,106 mg/L de P. Nesse mesmo período, ocorreu uma precipitação média de 

233,7mm de chuvas nas quatro estações analisadas. Nos últimos 07 (sete) dias que 

antecederam a coleta de água no reservatório, foram registrados 15,9mm de chuva. 

 

Tabela 19 - Estatística descritiva dos valores de Fósforo de agosto de 2017 a abril de 2019 

Estatística descritiva 

(Fósforo-P) 

PMC 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 0,001 0,001 0,001 0,001 

Média 0,280 0,127 0,106 0,209 

Máxima 1,687 0,480 0,480 0,490 

Desv-Padrão 0,427 0,148 0,138 0,141 

Coef. Variação 1,524 1,167 1,309 0,672 

% * 100 152,4 116,7 130,9 67,2 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. Elaborada pelo 

próprio autor. 

 

No mês de abril de 2018, a concentração máxima de P no reservatório da UHE 

Espora foi de 0,490 mg/L e a média de 0,210 mg/L. Esse mês apresentou uma média de 

precipitação nas quatro estações analisadas, nos últimos sete dias que antecederam a 

coleta, de 0,5 mm de chuvas (Figura 15). 

Os valores elevados de P neste reservatório podem estar associados, 

principalmente, ao uso e ocupação das terras na área de influência direta da UHE, pela 

criação extensiva de gado de corte e pela agricultura de soja, milho e a chegada da cana-

de-açúcar, uma vez que essa bacia não recebe efluentes (esgoto) domésticos e industriais. 

Segundo Rickson (2014), o fósforo que é transportado para os ecossistemas aquáticos 

vem das paisagens que circundam os recursos naturais em estado estruturado e dissolvido. 

Estudos realizados por Buzelli e Cunha-Santino (2013), no reservatório Barra 

Bonita, em São Paulo, detectaram valores entre 0,21 mg/L no período seco e 0,08 mg/L 

no período úmido. Esses resultados mais elevados de fósforo também ocorreram no 

reservatório de Espora no mês de agosto, período de baixa precipitação. Nos estudos 
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realizados por Cordeiro (2013), na UHE Barra dos Coqueiros, no rio Claro, em quarenta 

pontos analisados no período seco, apenas cinco pontos apresentaram resultados que 

variaram entre 0,05 a 0, 44,00 mg/L; nos outros pontos não foram detectados fósforo. No 

período chuvoso, o fósforo apresentou uma variação entre 0,11 a 1,045 mg/L. Esses 

resultados estão próximos aos resultados encontrados no reservatório da UHE Espora.   
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Figura 15 - Distribuição espaço/temporal dos valores de fósforo do reservatório da UHE Espora de agosto de 2017 a abril de 2018 

ALEC = Acima da legislação estabelecida pelo CONAMA357/2005 

IEC = Índice estabelecidos pelo CONAMA357/2005 

AELC = Abaixo do estabelecido pela legislação CONAMA357/2005 
Elaborada pelo próprio auto.
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4.8.12 Clorofila-a 

De acordo com Esteves (1988) e Cetesb (2009), a clorofila-a é um dos principais 

responsáveis pelo processo de pigmentação e fotossintetizante, responsável pela 

fotossíntese e indicadora do estado trófico em ambientes aquáticos, da biomassa de algas 

presentes no corpo hídrico, sendo que a mortandade de animais aquáticos pode estar 

associada às Cianobactérias (Cianofíceas), podendo prejudicar a saúde humanas 

(CHORUS; BARTRAM, 1999; BUFORD et al., 2016). Sendo assim, deve-se ter 

interesse de entender os fatores determinantes que influenciam as atividades das 

comunidades de fitoplâncton para gestão dos ecossistemas lacustres. Wetzel (1993) 

considera que ambientes aquáticos com valores de clorofila-a superior a 10 μg/L podem 

ser considerados eutróficos. 

Os valores detectados de clorofila-a nas águas do reservatório da UHE Espora 

(Gráfico 15 e Figura 16), no mês de agosto 2017, sem influência de precipitação, variaram 

de 0,001 a 1,685 µg/L. Por outro lado, no mês de novembro do mesmo ano, sob influência 

de 48,95 mm de precipitação nos últimos sete dias que antecederam a coleta de água, a 

clorofila-a apresentou variação entre 0,421 a 8,841 µg/L. No mês de janeiro de 2018, com 

a influência da precipitação média de 15,9mm, a clorofila-a variou entre 0,001 a 3,789 

µg/L. No mês de abril de 2018, com precipitação abaixo de 1mm, a clorofila-a variou 

entre 0,421 a 2,536 µg/L. Esses valores indicam que, nos períodos com maior 

precipitação, houve um acréscimo das concentrações de clorofila, porém, em todos os 

quatro períodos analisados, o corpo hídrico pode ser classificado, segundo a Resolução 

Conama nº 357/2005, como de Classe 1, pois, seus valores foram inferiores a 10 µg/L. 

A espacialização dos pontos de clorofila-a (Figura 16), no reservatório da UHE 

Espora, sugere que a baixa concentração de nutrientes na água pode estar relacionada 

apenas com uso e ocupação da bacia hidrográfica do rio Corrente e entorno do 

reservatório, pois, como citado anteriormente, essa bacia não recebe dejetos de centros 

urbanos e industriais, mas, apenas o escoamento superficial de áreas agrícolas do entorno 

do reservatório.  
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Elaborado pelo próprio autor. 

 

Os valores mais elevados de clorofila-a, observados nas quatro campanhas de 

coleta, ocorreram no mês de novembro de 2017, com maior concentração de precipitação. 

Os valores mais altos foram registrados nos pontos 1, 3 e 4, a montante do reservatório, 

com vazão de ambiente considerado lótico, o que pode estar relacionado ao uso e 

ocupação da bacia do Ribeirão Bonito, que é ocupado, principalmente, pela cana-de-

açúcar (Figura 5), e nos pontos 13, 25, 29 e 30, nas áreas de ambiente lêntico; porém, o 

ponto 13 está localizado a jusante do Córrego da Água Enterrada, que é ocupada pela 

cana-de-açúcar. Os pontos 25, 29 e 30 recebem influência das bacias hidrográficas dos 

afluentes do reservatório. O ponto 25 é localizado nas proximidades do barramento do 

córrego Campo Alegre, que é ocupado por milho e soja; o ponto 29 localiza-se na margem 

esquerda do reservatório, que é ocupada com soja e milho; o ponto 30 é localizado na 

parte central do reservatório, que recebe influência da margem direita do reservatório, 

ocupada principalmente pela pecuária extensiva.  

Mesmo com valores mais elevados de clorofila-a nesses pontos, o reservatório 

apresenta valores que, de acordo com a Resolução Conama nº 357/2005, classifica as 

águas na Classe 1. Por outro lado, as variações sazonais de clorofila-a podem ter sido 

influenciadas pelas chuvas que ocorreram em novembro. 

No período de estiagem (menor precipitação), Buzelli e Cunha-Santino (2013) 

detectaram valores elevados (214,94 µg/L) de clorofila-a no reservatório de Barra Bonita; 

no período de chuvas, houve uma diminuição desses valores, chegando a 87,61 µg/L. No 
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reservatório de Espora, os resultados de clorofila-a foram contrários a esses resultados, 

isso é, no período com mais precipitação, houve um aumento dos valores de clorofila-a. 

Porém, mesmo com o aumento da clorofila, os resultados mantiveram-se dentro da Classe 

1, conforme estabelecido pela Resolução Conama nº 357/2005. 

Os resultados estatísticos de clorofila-a (Tabela 21) demonstram que, nos quatro 

períodos analisados, os valores de clorofila-a variaram entre 0,001 a 8.841, e o mês de 

novembro foi o mês que apresentou o maior desvio padrão e coeficiente de variação, fato 

que pode ser associado aos índices de precipitação. 

O aumento da clorofila-a em reservatórios, em período de precipitação mais 

elevada, também foi detectado por HaRa (2020), no reservatório Soyang, na Coreia do 

Sul, entre 1992 a 2013, sendo constatado também que, com a diminuição da precipitação 

no período pós-monções, houve uma diminuição da clorofila-a. Kaiser, Santos e Pereira-

Filho (2015) também identificaram aumento da clorofila nas águas do reservatório da 

usina Hidrelétrica Ernestina-RS, no período de maior precipitação e maior quantidade de 

solo exposto. 

Mesmo com os menores valores de desvio padrão nos meses de agosto, janeiro e 

abril, o coeficiente de variação ficou acima dos 30%, resultados que, segundo Pimentel-

Gomes (2009), apresentam uma forte heterogeneidade dos dados de clorofila. 

 

Tabela 20 - Estatística descritiva dos valores de Clorofila-a de agosto de 2017 a abril de 

2019 

Estatística descritiva 

(Clorofila-a) 

PMC 11-8-

2017 

PT 04-11-

2017 

PC 27-01-

2018 

PT 26-04-

2018 

Mínimo 0,001 0,421 0,001 0,421 

Média 0,570 3,370 1,313 1,200 

Máxima 1,685 8,841 3,789 2,526 

desv-padrão 0,462 2,851 0,840 0,539 

Coef-variação 0,811 0,846 0,640 0,449 

% 100 81,05 84,58 64,02 44,9 
Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. Elaborada pelo 

próprio autor. 

 

Estudos realizados por Cordeiro (2013) sobre a concentração de clorofila-a, na 

UHE Barra do Coqueiro, no rio Claro, detectaram valores entre 0,4 a 3,4 µg/L no período 

seco e, no período chuvoso, houve um acréscimo entre 0,84 a 8,42 µg/L, indicando o 

mesmo verificado no reservatório de Espora, que apresentou valores mais elevados no 

período chuvoso. 
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Figura 16 - Distribuição espaço/temporal dos valores de clorofila-a do reservatório da UHE Espora de agosto de 2017 a abril de 2018 

ALEC = Acima da legislação estabelecida pelo CONAMA357/2005 

IEC = Índice estabelecidos pelo CONAMA357/2005 

AELC = Abaixo do estabelecido pela legislação CONAMA357/2005 
Elaborado pelo próprio autor.
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4.8.13 Coliformes Termotolerantes-NMP  

De acordo com a Resolução Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005), nas águas 

para consumo humano, de Classe I, os níveis de coliformes termotolerantes não devem 

exceder a 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. Na Classe 2, os limites não 

deverão exceder a 1.000 coliformes termotolerantes por cada 100 mililitros.  

Dos quatro períodos analisados (Gráfico 18 e Figura 17), no mês de agosto de 

2017 não foram detectados coliformes termotolerantes nas águas do reservatório, o que, 

conforme Amaral et al. (2003), pode estar relacionado com a ausência de precipitação na 

área de influência do reservatório, fator este descrito para o reservatório de Barra Bonita, 

que, segundo Buzelli e Cunha-Santino (2013), no período chuvoso houve o aumento dos 

coliformes. Esse acréscimo de coliformes durante o período de chuvas também foi 

relatado por Jarek et al. (2016), em reservatórios para irrigação. 

No mês de novembro, mesmo com elevados índices de precipitação mensal e nos 

últimos sete dias que antecederam as coletas de água no reservatório, só foram detectados 

coliformes termotolerantes a partir do ponto 23. Esses valores de coliformes podem estar 

relacionados com o escoamento superficial, que contribui com o carreamento dos 

excrementos fecais dos animais, que são acumulados nos currais das fazendas às margens 

dos afluentes do reservatório durante o período de baixa precipitação. As fazendas estão 

identificadas pelos círculos vermelhos (Fotografia 24, Imagem 1), entre os pontos 22 e 

23, e na fazenda do córrego Campo Alegre, nas proximidades do ponto 24 conforme 

figura da imagem do Google Earth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Fotografia 24 - Fazenda com curral as margens do reservatório da UHE Espora. 
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Fonte: Google Earth (2013) 

 

No mês de janeiro, mesmo sendo um período considerado de precipitação mais 

elevada (estação de verão), a precipitação foi menor que do mês de novembro, e, em 

praticamente todos os pontos de coleta, foram detectados coliformes termotolerantes. 

Esse aumento de coliformes pode estar relacionado com o escoamento superficial de 

sedimentos para dentro do reservatório. Queiroz et al. (2019), em estudos realizados no 

reservatório da UHE Sá Carvalho, em Minas Gerais, destacaram que durante o período 

chuvoso houve uma elevação dos coliformes termotolerantes, provenientes da 

contribuição dos despejos sanitários e dejetos (pecuária). 

Elaborado pelo próprio autor. 

Gráfico 18 - Coliformes Termotolerantes da superfície da água do reservatório da UHE Espora 

nas quatro estações analisados de agosto de 2017 abril de 2018 

Figura 17 - Imagem do Google Earth 2013, com localização das fazendas com currais nas 

margens do reservatório. 
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No mês de abril, período de transição do verão (elevada precipitação) para o 

inverno (baixa precipitação), nos sete dias que antecederam a coleta de dados, o 

reservatório encontrava-se na cota máxima, conforme Tabela 22 (ANA, 2021). A 

precipitação média das quatro estações telemétricas não ultrapassou de 2mm de chuva. 

Os valores mais elevados de coliformes foram detectados entre os pontos 01 a 10, área de 

rio; já entre os pontos 27 e 34, não foram detectados coliformes. Resultados semelhantes 

a esses também foram descrito por Trindade et al. (2014), para o reservatório no rio 

Bonito. Em estudos realizados no reservatório da UHE de Nova Ponte (MG), Barroso, 

Pinheiro e Pereira (2018) não detectaram coliformes termotolerantes. Esses resultados 

indicam que o escoamento superficial interfere no carreamento de maior concentração de 

coliformes para os cursos d’água. 
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Figura 18 - Distribuição espaço/temporal dos valores de coliformes termotolerantes das águas do reservatório da UHE Espora 

AELC = Abaixo do estabelecido pela legislação CONAMA357/2005  

IEC = Índice estabelecidos pelo CONAMA357/2005 

ALEC = Acima da legislação estabelecida pelo CONAMA357/2005 
Elaborado pelo próprio autor.



165 

 

A descrição dos dados estatísticos dos coliformes termotolerantes das águas do 

reservatório de Espora, nos quatro períodos analisados, demonstra que os valores 

apresentaram uma variação média entre 0 a 50 µg/L de coliformes termotolerantes 

(Tabela 22). O mês de agosto não apresentou coliformes, razão pela qual não houve 

estatística para o mesmo mês. Os meses de novembro, janeiro e abril apresentaram desvio 

padrão muito elevado, acima de 30%, demonstrando que os dados podem ser 

considerados heterogêneos. 

 

Tabela 21 - Estatística descritiva dos valores de coliformes termotolerantes de agosto de 

2017 a abril de 2019 
Estatística descritiva 

(Coliformes-tm.) 
PS 11-8-2017 

PT 04-11-

2017 
 

PC 27-01-

2018 
PT 26-04-2018 

Mínimo 0,0 0,0  0,0 0,0 

Médio 0,0 2,0  14,6 9,1 

Máximo 0,0 12,0  50,0 27,0 

Desv- padrão 0,0 3,5  12,8 8,9 

Coef. variação 0,0 1,7  0,8 0,9 

% 0,0 173,4  87,4 97,9 

Pmc= período menos chuvoso; PT= período transição; PC= período chuvoso. 

Elaborada pelo próprio autor. 

 

Os valores detectados para os coliformes termotolerantes, em relação ao 

parâmetro de balneabilidade das águas do reservatório da UHE Espora, indicam que suas 

águas podem ser consideradas de boa qualidade, classificadas na Classe I (Gráfico 16 e 

Figura 17) para todos os quatro períodos (estações do ano) analisados, pois, em todas as 

coletas, os valores de coliformes ficaram abaixo dos 200 NMP. 

Nas quatro campanhas de amostragem, foi detectada a presença de bovinos e 

equinos no entorno do reservatório para dessedentação, com valores mais elevados de 

precipitação nos meses de novembro, janeiro e abril, fato este que pode explicar a 

contaminação com microrganismos nas águas do reservatório da UHE Espora. Fregonesi 

et al. (2015) destacam que a Escherichia coli está sempre presente nas fezes de animais 

de sangue quente. Sendo assim, os Coliformes Termotolerantes são utilizados como 

padrão de qualidade biológica da água destinada para abastecimento ao público 

(CETESB, 2009). 
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5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO 

RESERVATÓRIO DA UHE ESPORA 

Na tabela 23, destacam-se os resultados da matriz de correlação entre as variáveis 

limnológicas, nas quatro campanhas de coletas citadas anteriormente nesta pesquisa. Os 

valores destacados em verde referem-se às correlações classificadas como moderadas, as 

de cor azul são as muito fortes e as de cor vermelha as consideradas plenas ou perfeitas.  

 

Tabela 22 - Correlação entre as variáveis limnológicas do reservatório da UHE Espora 

Variáveis 
Agosto-

2017 

Novembro-

2017 
Janeiro-2018 Abril-2018 

Temp, x pH 0,14 -0,15 0,89 0,70 

CE x pH 0,10 0,14 0,60 0,75 

CE x Temp. 0,65 0,38 0,77 0,92 

TSD x pH -0,14 0,17 0,62 0,75 

TSD x Temp. 0,47 0,35 0,77 0,91 

TSD x CE 0,62 0,87 0,99 1,00 

CSS x pH -0,15 -0,58 -0,23 0,19 

CSS x Temp. -0,74 -0,07 -0,31 0,20 

CSS x CE -0,37 -0,30 -0,18 0,31 

CSS x TSD -0,33 -0,25 -0,15 0,32 

NaCL x pH 0,12 0,24 0,40 0,21 

NaCL x Temp. 0,96 0,28 0,33 0,30 

NaCL x CE 0,73 0,81 0,24 0,29 

NaCL x TSD 0,53 0,78 0,24 0,30 

NaCL x CSS 0,70 -0,43 -0,13 0,06 

OD x pH 0,22 -0,02 -0,63 -0,31 

OD x Temp. -0,55 -0,35 -0,81 -0,81 

OD x CE -0,59 -0,94 -0,87 -0,71 

OD x TSD -0,43 -0,83 -0,88 -0,80 

OD x CSS 0,29 0,20 0,38 -0,26 

OD x NaCL -0,63 -0,73 -0,24 -0,30 

Tranp. x pH 0,16 0,53 0,90 0,41 

Tranp. x Temp. 0,68 -0,27 0,95 0,71 

Tranp. x CE 0,22 0,20 0,77 0,54 

Tranp. x TSD 0,27 0,20 0,77 0,54 

Tranp. x CSS -0,53 -0,58 -0,35 -0,10 

Tranp. x NaCL 0,61 0,39 0,40 0,42 

Tranp. x OD -0,15 -0,18 -0,80 -0,50 

Turb. x pH -0,20 -0,39 -0,49 -0,72 

Turb. x Temp, -0,86 0,36 -0,45 -0,76 

Turb. x CE -0,73 0,24 -0,31 -0,77 

Turb. x TSD -0,46 0,20 -0,29 -0,80 

Turb. x CSS 0,51 0,32 0,29 -0,05 

Turb. x NaCL -0,83 -0,01 -0,22 -0,10 

Turb. x OD 0,46 -0,24 0,28 0,60 

Turb. x Transp. -0,58 -0,72 -0,51 -0,69 
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Clorof. x pH 0,14 0,01 0,19 0,54 

Clorof. x Temp. 0,29 -0,01 0,27 0,76 

Clorof. x CE 0,30 -0,25 0,14 0,67 

Clorof. x TSD 0,08 -0,16 0,14 0,66 

Clorof. x CSS -0,08 -0,15 -0,15 0,13 

Clorof. x NaCL 0,30 -0,01 0,19 0,40 

Clorof. x OD -0,21 0,28 -0,22 -0,60 

Clorof. x Transp. 0,21 0,11 0,21 0,63 

Clorof. x Turb. -0,38 -0,14 -0,14 -0,65 

P x pH -0,33 -0,50 -0,05 0,26 

P x Temp. -0,02 -0,08 0,11 0,16 

P x CE -0,16 -0,21 0,07 0,27 

P x TDS -0,16 -0,14 0,07 0,27 

P x CSS -0,06 0,56 -0,29 0,14 

P x NaCL 0,00 -0,32 -0,12 -0,20 

P x OD -0,20 0,07 -0,22 -0,10 

P x Transp. -0,10 -0,48 0,05 -0,12 

P x Turb. 0,19 0,35 -0,13 -0,02 

P x Clorof. -0,06 -0,15 -0,18 0,11 

Colif.tm x pH * * -0,45 -0,50 

Colif.tm x Temp * * -0,40 -0,78 

Colif.tm x CE * * -0,36 -0,78 

Colif.tm x TSD * * -0,42 -0,80 

Colif.tm x CSS * * 0,37 -0,21 

Colif.tm x NaCL * * -0,20 0,30 

Colif.tm x OD * * 0,48 0,70 

Colif.tm x Transp. * * -0,48 -0,58 

Colif.tm x Turb. * * 0,23 0,57 

Colif.tm x Clorof. * * -0,16 0,62 

Colif.tm x P * * -0,10 -0,01 
Fonte: Dados da pesquisa (2017 - 2018).  

Obs.: Valores destacados em transparente, verde, azul e vermelho, obedecem ao 

gabarito das correlações. Elaborado pelo próprio autor. 
 

  

  

A primeira coleta de amostragem de água no reservatório da UHE Espora no mês 

de agosto, período de baixa precipitação para a área de pesquisa em questão, apresentou 

22 correlações que variaram de Moderada a Forte positiva e negativa. As correlações 

moderadas positivas foram 08, com destaque para: CE x pH; TSD x TEMP; TSD x CE; 

NaCl x TSD; TRANSP x TEMP; TRANSP x NaCl; TURB x CSS e TURB x OD; as 

correlações moderadas negativas foram 07, com destaque para: OD x TEMP; OD x CE; 

OD x TSD; OD x NaCl; TRANSP x CSS; TURB x TSD e TUR x TRANSP. Essas 

correlações indicam que quando um dos parâmetros aumenta, o outro diminui, ficando 

bem evidenciado entre a TEMP x OD, em que, no decorrer do dia, a temperatura da água 

    Fraca Moderada Forte Plena ou Perfeita 
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aumenta, enquanto, por outro lado, há uma diminuição na concentração de OD. Essa 

diminuição do OD está diretamente relacionada com as áreas do reservatório (rio, 

transição e lago) e com o aumento da temperatura, que contribuem para a diminuição de 

oxigênio na água, pois, quando há uma diminuição da turbulência da água nas áreas de 

transição, há uma diminuição na concentração de OD. 

As correlações Forte Positivas foram: NaCl x TEMP; NaCl x CE e NaCl x 

TRANSP, com destaque para salinidade, que aumentou no decorrer do dia com o aumento 

da temperatura da água, com índice de 0,96. As correlações Forte Negativas ocorreram 

entre CSS x TEMP; TURB x TEMP; TURB x CE e TURB x NaCl, com destaque para 

TURB x TEMP, com índice de 0,86, indicando que, com o aumento da temperatura no 

decorrer do dia, houve uma diminuição da turbidez na água da montante para a jusante 

do reservatório, o que pode ser explicado pelo tempo de residência, que contribui para 

maior sedimentação nas áreas mais próximas ao barramento. Nesse mês de agosto, não 

foi registrada precipitação nas estações analisadas. 

Nas coletas de amostragem no mês de novembro houve valor elevado de 

precipitação, já citados anteriormente, sendo analisadas apenas as correlações que 

variaram entre Moderada positiva e negativa, Forte positiva e negativa e Perfeita. Houve, 

no total, 14 correlações. 

Os parâmetros TRANSP x pH e P x CSS apresentaram correlações Moderadas 

Positivas, enquanto que os parâmetros CSS x pH, NaCl x CE, P x TRANSP, TRANSP x 

CSS e PT x pH apresentaram correlações Moderadas Negativas, com destaque para 

TRANSP x CSS, demonstrando que houve uma diminuição da CSS da montante para a 

jusante do reservatório ao mesmo tempo em que ocorreu um aumento da transparência da 

água, principalmente, nas áreas de transição e lago, em que ocorre maior deposição dos 

sedimentos. 

As correlações Forte Positivas foram: TSD x CE; NaCl x CE e NaCl x TSD, 

destacando a primeira correlação, que revela um índice de correlação de 0,86, indicando 

que quando há um aumento do TSD no reservatório a CE também aumenta na mesma 

proporção, mostrando que esses parâmetros estão diretamente associados. 

As correlações Forte Negativas ocorreram entre os parâmetros: OD x CE; OD x 

TSD; OD x NaCl e TURB x TRANSP, com destaque aqui para o OD, em que ocorre uma 

diminuição da montante para jusante do reservatório, enquanto os outros podem 

aumentar, como exemplo, o NaCL, que pode ser influenciado pelo aumento da 

temperatura. No mês de novembro, ocorreu uma média de 48,9 mm de precipitação nos 
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últimos sete dias que antecederam as coletas de amostragem no reservatório. Mesmo 

sendo a estação de verão considerada a mais chuvosa para o Centro-Oeste brasileiro, nas 

quatro estações telemétricas da ANA analisadas para essa pesquisa, detectou-se que o 

mês de novembro (primavera) apresentou maior concentração de precipitação na área de 

estudo. As correlações Moderadas Positivas, no mês de janeiro, foram: CE x pH; TSD x 

pH; NaCl x pH; TRANSP x NaCL e COLIF.Tt x OD. As correlações Moderadas 

Negativas ocorreram entre os parâmetros: OD x pH; TURB x pH; TURB x TEMP; TURB 

x TRANSP; COLIF.Tt x pH; COLIF.Tt x TEMP; COLIF.Tt x TSD; COLIF.Tt x 

TRANSP, com destaque para a correlação negativa -0,51 entre TURB x TRANSP, na 

primeira coleta de amostragem no mês de agosto de 2017, período de inverno, de baixa 

precipitação para área de estudo, com a diminuição da turbidez no decorrer do 

reservatório. Isso ocorre de forma inversa com a transparência, que aumenta da montante 

para a jusante do reservatório, visto que, com barramento da água, há uma maior 

deposição dos sedimentos, que contribui com aumento da transparência. 

A quarta e última coleta de amostragem de água ocorreu no dia 26 de abril, estação 

de outono, transição para estação de inverno, de baixa precipitação e baixas temperaturas.  

As correlações Moderadas Positivas foram: TRANSP x pH; TRANSP x CE; 

TRANSP x TDS; TRANSP x NaCL; TURB x OD; Chl-a x pH; Chl-a x CE; Chl-a x TSD; 

Chl-a x NaCL; Chl-a x TRANSP; COLIF.Tt x TURB e COLIF.Tt x Chl-a. Cabe destacar 

o índice de correlação entre Chl-a e TSD, indicando que houve um aumento da clorofila 

da montante para a jusante do reservatório e, ao mesmo tempo, um aumento do TSD. As 

correlações Moderadas Negativas foram registradas entre os parâmetros: TRANSP x OD; 

TRNSP x TURB; Chl-a x OD; Chl-a x TURB; COLIF.Tt x pH e COLIF.Tt x TRANSP. 

Destacam-se aqui as correlações entre Chl-a e Turb; com o aumento da clorofila-a no 

reservatório, ocorreu a diminuição da transparência. Vale ressaltar que houve uma média 

de 0,5 mm de chuva nas estações analisadas. 

No mês de abril ocorreu uma correlação Perfeita ou Plena entre os parâmetros 

TSD x CE, os quais apresentaram correlações Moderada e Forte nas outras três coletas - 

agosto, novembro e janeiro -, indicando que esses parâmetros são influenciados pela 

temperatura e pela precipitação, que contribui com o aumento do escoamento superficial, 

carreando sedimentos para o reservatório. De acordo com Tundisi e Matsumura Tundisi 

(2008), as estações climáticas do ano hidrológico são responsáveis por carrear os 

compostos orgânicos e elementos geoquímicos do solo, incorporando os sais dissolvidos 

pelas ações antropogênicas na bacia e carreados para o reservatório da UHE Espora. 
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5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA REFERENTE  À COLETA REALIZADA EM AGOSTO 

DE 2017 

 

Os resultados obtidos na primeira campanha de amostragem, no reservatório da 

UHE Espora, em 08 de agosto de 2017, são apresentados na tabela de estatística descritiva 

(Tabela 25), que correspondem às análises realizadas no período de menor índice de 

precipitação no Cerrado, conhecido como período seco. 

 

Tabela 23 - Estatística descritiva das variáveis limnológicas de agosto/2017. 

Variáveis 

Limnológicas 

Agosto 2017 

Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

Variação 

Coeficiente 

Variação % 

pH  5,70 6,27 7,51 0,32 0,05 5,10 

Temp. 21,10 22,98 24,90 1,23 0,05 5,35 

C E 4,38 5,39 6,78 0,54 0,10 10,01 

TSD 1,61 2,59 3,36 0,28 0,11 10,81 

NaCL 11,02 11,80 12,55 0,47 0,04 4,09 

OD 7,76 8,41 9,24 0,34 0,04 4,04 

Transp. 1,68 3,83 4,65 0,78 0,20 23,07 

Turb.  0,97 2,23 3,36 0,61 0,27 27,35 

CSS  0,0005 0,003 0,01 0,001 0,50 33,33 

P 0,001 0,28 1,69 0,43 1,52 153,57 

Chl-a 0,0001 0,57 1,69 0,46 0,81 80,70 

Colif. tm. 0,00 70,53 205,00 61,79 0,88 87,60 

 Baixa dispersão ou dados homogêneos ≤ 15% 50,0 

 Média dispersão >15 ≤30 16,66 

 Alta dispersão: dados heterogêneos >30 33,33 
Elaborada pelo próprio autor. 

 

Os parâmetros pH, Temp, CE, TSD, NaCL e OD apresentaram valores do 

coeficiente de variação com baixa dispersão dos dados (homogeneidade) em todo o 

reservatório, isso é, <15%. Essa homogeneidade pode estar associada, principalmente, à 

geologia da bacia, que é recoberta pelas Unidades de Coberturas Detríticas 

Indiferenciadas-Qdi, pela Formação Vale do Rio do Peixe-K2vp, pelo Grupo São Bento 

da Formação Serra Geral-Ki_delta_sg e pelos Depósitos Aluvionares-Q2a, que estão em 

áreas de declividade que variam de 0 a 8%, sendo os relevos classificados como plano a 

suave ondulado, conforme proposta de Ramalho Filho e Beek (1995), que consideram 

que esse tipo de relevo pouco suscetível à erosão.  
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Os parâmetros TRANSP e TURB apresentaram valores de coeficiente de variação 

>15 % e ≤ 30%, valores que se classificam como de média dispersão. Os parâmetros CSS, 

P, Chl-a e Colif. Tt. apresentaram uma alta heterogeneidade dos dados, com valores > 

30% (PIMENTEL-GOMES, 2009). Esses parâmetros que apresentaram heterogeneidade 

podem estar sofrendo interferências do uso e ocupação das terras da bacia, uma vez que, 

entre os anos analisados - 2003, 2008, 2013 e 2018 - ocorreu um aumento significativo 

das lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar, além da perda da vegetação nativa e 

aumento das áreas de pastagem. Cada vez mais, essas atividades humanas vêm ocupando 

esta bacia e alterando a paisagem, conforme apresentado nos mapas de uso e ocupação. 

A monocultura de cana-de açúcar, de soja, de milho e de outras lavouras que ocasionam 

diversos riscos ao meio ambiente, principalmente em relação à contaminação das águas, 

do solo e do ar, tem gerado elevados impactos negativos ao ecossistema (GRECCHI et 

al., 2014; OVERMARS et al., 2014). 

Ao analisar as correlações no mês de agosto de 2017, período de menor 

precipitação, verificou-se uma correlação Forte (97%) entre TEMP e NaCl, e o 

coeficiente de determinação expressou uma melhor resposta entre as variáveis com R²= 

0,9415 (Diagrama 1A), indicando que, quando há um aumento da temperatura no decorrer 

do dia, há o aumento da salinidade. 

De acordo com Carneiro (2002), a correlação entre TEMP e NaCl., normalmente, 

está relacionada à quantidade de sal na água, e os valores elevados dessa correlação estão 

associados, principalmente, ao período seco, que proporciona a cristalização dos 

minerais, elevando o acúmulo de íons no meio aquático.  

Rocha, Cabral e Braga (2014) também detectaram correlação forte entre os 

parâmetros de temperatura e salinidade nas águas dos afluentes do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros. Esses valores mais elevados dessa correlação podem estar 

relacionados com o período de insolação no decorrer do dia. 

Entre os parâmetros de TEMP e TURB, no mês de agosto 2017, identificou-se 

uma correlação forte negativa (Diagrama 1B), indicando que, quando há um aumento da 

temperatura no decorrer do dia, há uma diminuição da turbidez nas águas do reservatório. 

Isso, possivelmente, pode ser explicado pelo início da coleta no período da manhã, com 

temperatura amena, maior turbulência (velocidade) da água nos primeiros pontos de 

coleta e em razão de as menores partículas (silte e argila) manterem-se em suspenção no 

corpo hídrico. Próximo do barramento, nesse local, há uma menor turbulência da água, 

ocorrendo maior decantação das partículas, o que faz com que haja diminuição da 
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turbidez na água. O coeficiente de determinação mostra que a temperatura interfere em 

torno de 75% na turbidez; os outros 25% recebem influência de outros fatores. 

 

Diagrama 1 – (A) e (B) Análise de Correlação de Pearson dos parâmetros Temp x NaCl; 

Temp e Turbidez da água do reservatório da UHE Espora agosto 2017 
Diagrama 1A  Diagrama 1B 

 

Elaborado próprio autor. 

 

No diagrama 2A, apresentam-se os resultados da correlação entre TURB e 

Salinidade do reservatório da UHE Espora. Todos os valores médios de salinidade 

esquadraram-se abaixo dos limites estabelecido pela Resolução Conama nº 357/ 2005, 

que determina valores para salinidade de até 0,5‰ para águas de Classe 2.  

De acordo com a equação ajustada, houve tendência de diminuição da 

concentração de turbidez em todo o reservatório e uma tendência de aumento da 

salinidade da montante para a jusante. Esses valores apresentaram uma correlação forte, 

porém, negativa, demostrando que, quando a água perde sua velocidade de escoamento 

no reservatório, ficando represada por um tempo maior, há deposição dos materiais 

sólidos em suspensão (silte, argila, sílica, coloides), contribuindo para diminuição da 

turbidez da água em todo reservatório. 

Considerando as correlações entre os parâmetros TEMP e CSS (Tabela 17), em 

agosto de 2017, período seco, verificou-se que o coeficiente de determinação no diagrama 

2B apresentou um r² igual a 0,5468, indicando que cerca de 73% dos pontos se ajustaram 

à linha de tendência ocasionando uma correlação Forte Negativa, indicando que, com o 

aumento da temperatura da água no reservatório no decorrer do dia, há uma diminuição 

da CSS. Esta diminuição da CSS pode estar relacionada à fração constituída de silte e 

argila, que devido seu tamanho e peso, contribuem com maior deposição dos sedimentos 

na compartimentação de lago. 
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Diagrama 2 – (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros turbidez e 

salinidade, CSS e temperatura da água do reservatório da UHE Espora agosto/2017 
Diagrama A  Diagrama B  

Elaborado pelo próprio autor. 

 

De acordo com a figura 2A do diagrama de análise da correlação entre os 

parâmetros de turbidez e salinidade, no mês de agosto, entre os pontos, foi possível 

identificar três grupos diferenciados que se correlacionam nas áreas de compartimentação 

aquática do reservatório. O primeiro grupo destaca-se entre os pontos 01 a 07, que 

recebem influência das cachoeiras do rio Corrente, transportando maior concentração de 

sedimentos suspensos e por arrasto. Entre os pontos 08 a 25, área de transição do lótico 

para o lêntico do reservatório, em que se inicia a deposição dos sedimentos mais finos 

(silte e argila), está o segundo grupo. Por fim, o terceiro grupo é visualizado dos 27 a 34, 

área propriamente de lago, em que ocorre maior deposição por decantação do material 

mais fino. 

Rocha (2014) detectou correlação forte positiva entre turbidez e salinidade nas 

águas dos afluentes do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros. Em pesquisa realizada 

nas águas da microbacia do rio Paraíso, em Jataí-GO, Rocha et al. (2019) detectaram 

correlação moderada positiva entre esses mesmos parâmetros. Essa diferença entre a 

inclinação da linha de tendência encontrada para o reservatório de Espora em relação às 

pesquisas de Rocha (2014) e Rocha et al. (2019) pode ser explicada pelo maior tempo de 

residência da água no reservatório. Com isso, há uma diminuição da turbidez da montante 

para jusante do reservatório. 

As variáveis CE e TSD apresentaram uma correlação Forte, indicando que quando 

há um aumento da CE na água, o TSD também aumenta na mesma proporção. O 

coeficiente de determinação expressou uma resposta entre as variáveis de 0,7601, 

indicando que 87 % dos pontos se ajustaram à linha de tendência no diagrama de 

dispersão. Segundo Mustapha et al. (2013), esses resultados de correlação entre os 
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parâmetros estão relacionados com a dissolução dos sólidos na água, fato que cria cargas 

negativas e positivas, de forma que íons carregados vão contribuir com o aumento da 

concentração da CE. Esse fato também foi comprovado no estudo realizado por Silva 

(2014), na bacia do rio Pombo, no estado de Minas Gerais, que observou que as variáveis 

que apresentaram correlações mais fortes foram: CE, TSD, NaCl e TURB. 

De modo geral, é possível verificar que as correlações detectadas no reservatório 

de Espora apresentam-se semelhantes aos resultados obtidos por Borges (2016), em 

relação à qualidade das águas da bacia hidrográfica de Santa Tereza, em Goiás, que 

detectaram correlação forte entre CE e Turbidez. Pesquisas desenvolvidas por Rocha 

(2018), na UHE Salto do Rio Verdinho, observaram correlações significativas entre 

TEMP e NaCL; TEMP e CE; NaCL e CE. Esses resultados corroboram com os resultados 

obtidos, no mês de agosto, nas águas do reservatório da UHE Espora. 

 

5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA REFERENTE À COLETA REALIZADA EM 

NOVEMBRO DE 2017 

 

De acordo com os resultados da estatística descritiva dos dados obtidos na segunda 

campanha de amostragem, nas águas do reservatório da UHE Espora no rio Corrente 

(Tabela 26), o parâmetro Coliformes termotolerantes apresentou um Desvio-Padrão de 

61,68, porém, não foi o parâmetro que apresentou Coeficiente de Variação mais elevado. 

O Coliforme Termotolerante apresentou 3,47 de Desvio Padrão e Coeficiente de Variação 

de 170,90 % de dispersão dos dados. O P foi outro parâmetro que apresentou Desvio 

Padrão de 0,15, e um Coeficiente de Variação em porcentagem de 115%, indicando que 

esses dois parâmetros foram os que apresentaram níveis mais elevados de dispersão dos 

dados. 

Os parâmetros CSS, Transparência e clorofila-a também apresentaram 

Coeficiente de Variação elevado, fato que pode ser associado ao aumento da precipitação 

nos sete dias que antecederam a coleta do mês de novembro, que contribuiu com o 

aumento do escoamento superficial, carreando P para o reservatório. 
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Tabela 24 - Estatística descritiva das variáveis limnológicas de novembro - 2017. 

Variáveis 

Limnológicas 

Novembro 2017 

Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

Variação 

Coeficiente 

Variação % 

Ph 5,43 6,00 6,92 0,36 0,006 6,02 

Temp. 25,15 26,66 28,70 0,78 0,03 2,92 

C E 4,55 5,18 6,89 0,65 0,11 11,22 

TDS 1,46 2,94 3,55 0,46 0,16 15,76 

CSS 0,001 0,004 0,007 0,002 0,444 44,43 

NaCL 12,48 13,80 27,92 2,49 0,18 18,04 

OD 7,27 7,68 8,53 0,33 0,04 4,34 

Transp. 1,20 2,26 4,12 0,75 0,33 33,30 

Turb. 1,25 2,69 4,89 0,80 0,30 29,81 

Chl-a. 0,42 3,37 8,84 2,81 0,83 83,33 

P 0,001 0,13 0,48 0,15 1,15 115,00 

Colif. tm. 0,0 2,03 12 3,47 1,71 170,90 

 Baixa dispersão ou dados homogêneos ≤ 15% 38,46 

 Média dispersão >15 ≤30 30,76 

 Alta dispersão: dados heterogêneos >30 30,76 

Elaborada pelo próprio autor. 

 

Rocha (2018) também detectou valores elevados de coeficiente de variação para 

o P em duas campanhas distintas (período seco 225% e chuvoso 350%) nas águas do 

reservatório Salto do Rio Verdinho. Esse resultado corrobora com os resultados 

encontrados nas águas do reservatório da UHE Espora no mês de novembro de 2017, 

indicando que o P é um elemento que é carreado pelo escoamento superficial, 

principalmente, em períodos de precipitação elevada. 

Contrário a esses valores elevados de dispersão, os parâmetros pH, TEMP, CE e 

OD apresentaram baixa dispersão dos dados, ou seja, é menor que 15%, indicando que 

esses parâmetros não sofreram muita interferência em todo o reservatório. Os parâmetros 

TSD, NaCl e TURB apresentaram uma média dispersão (entre 15 e 30%) entre os dados, 

indicando que esses parâmetros podem sofrer interferências da geologia e tipos de solo. 

Ao analisar os dados de correlação do mês de novembro de 2017 (Tabela 17), 

considerando o período transição do inverso (seco) para o verão (úmido), detectaram-se 

seis (6) correlações consideradas Fortes entre os parâmetros: TSD x CE; NaCL x CE; 

NaCL x TDS; OD x CE; OD x TSD; OD x NaCL; TURB x TRANSP. 

A correlação entre as variáveis OD x CE (Diagrama 3A) foi a que apresentou o 

maior índice, sendo classificada como de correlação Muito Forte negativa de -94%, e o 

coeficiente de determinação foi de 0,876, demonstrando que os dados se ajustaram à linha 
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de tendência, o que indica que quando a CE da água aumenta, diminui-se a concentração 

de OD.  Isso pode ser explicado, principalmente, pelo aumento da temperatura da água 

durante o decorrer do dia e a precipitação que ocorreu na bacia hidrográfica nos sete (7) 

dias que antecederam a coleta. 

As correlações entre TSD e CE (Diagrama 3B), no mês de novembro, apresentou 

uma correlação Forte. O coeficiente de determinação apresentou uma resposta entre os 

parâmetros de 0,9489, indicando que cerca de 97% dos pontos se ajustaram à linha de 

tendência. Quando se compara esse resultado com o do mês de agosto, período de baixa 

precipitação, constata-se que a precipitação pode ter influenciado diretamente nele, uma 

vez que no mês de novembro registrou-se uma média mensal de 254,05mm nas quatro 

estações telemétricas utilizadas, enquanto que, nos últimos sete dias que antecederam a 

coleta dos dados, registrou-se uma média de 48,95 mm de precipitação, contribuindo com 

o escoamento superficial durante os eventos de chuva, sendo umas das principais fontes 

difusas de poluição dos corpos d’água, que carreiam sedimentos para o reservatório 

(VASCO et al., 2011). 

 

Diagrama 3 - (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros CE x OD e TSD 

x CE das águas do reservatório da UHE Espora em novembro/2017 
Diagrama A Diagrama B  

Elaborado pelo próprio autor. 

 

As variáveis OD e TSD (Diagrama 4A) apresentaram uma correlação Forte 

negativa de -83%, com um coeficiente de determinação de 0,692, demostrando que o 

aumento do TSD na água contribuirá na diminuição do OD na água. Avaliando-se o 

Diagrama 4B, referente às variáveis CE x NaCl, verificou-se que o coeficiente de 

determinação foi de 0,6591, indicando uma correlação forte positiva, em que cerca de 

81% dos dados se ajustaram à linha de tendência, mostrando que quando a CE aumentou, 

também houve aumento do NaCl na água no reservatório. 
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Diagrama 4 - (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros TSD x OD e CE 

NaCL das águas do reservatório da UHE Espora em novembro 2017 
Diagrama A  Diagrama B 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 

A terceira campanha de coletas de amostragem no reservatório da UHE Espora 

foi realizada no mês de janeiro de 2018, estação de verão, período considerado de alta 

precipitação. 

Conforme os dados da estatística descritiva da terceira campanha de amostragem 

de água na UHE Espora em janeiro (verão) de 2018 (Tabela 27), os parâmetros pH, 

TEMP, CE, TSD e OD apresentaram valores de coeficiente de variação abaixo de 15, o 

que qualifica os dados de baixa dispersão, indicando uma homogeneidade dos dados em 

todo o reservatório. Esses valores representam cerca de 38,45% dos dados analisados. 

Os parâmetros NaCl e TRANSP apresentaram coeficiente de variação entre > 15 

e ≤ a 30. Esses valores representam um coeficiente de variação de média dispersão, e 

representam cerca de 15,37% dos dados analisados.  

Os parâmetros CSS, TURB, Chl-a, P, Colif-t, e Colif-tm apresentaram coeficiente 

de variação com alta dispersão dos dados, mostrando uma heterogeneidade, isto é, ≥ a 30. 

Esses valores representam cerca de 46,16% dos dados analisados. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 27, foram verificadas quinze (15) 

correlações entre as variáveis analisadas, das quais doze (12) são correlações 

consideradas moderadas, que ocorreram entre os parâmetros TEMP x pH, CE x pH, CE 

x TEMP, TSD x pH, TSD x TEMP, OD x pH, OD x TEMP, OD x CE, OD x TSD, 

TRANSP x CE, TRANSP x TSD, TRANSP x OD, e três correlações Fortes entre os 

parâmetros TSD x CE, TRANSP x pH e TRANSP x TEMP. 
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Tabela 25 - Estatística descritiva das variáveis limnológicas de janeiro/2017. 

Variáveis 

Limnológicas 

Janeiro 2018 

Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

Variação 

Coeficiente 

Variação % 

pH 5,43 6,00 6,92 0,36 0,006 5,24 

Temp. 25,15 26,66 28,70 0,78 0,03 4,66 

C E 4,55 5,18 6,89 0,65 0,11 6,71 

TSD 1,46 2,94 3,55 0,46 0,16 6,93 

CSS 0,001 0,004 0,007 0,002 0,444 51,24 

NaCL 12,48 13,80 27,92 2,49 0,18 17,47 

OD 7,27 7,68 8,53 0,33 0,04 8,42 

Transp. 1,20 2,26 4,12 0,75 0,33 18,44 

Turb. 1,25 2,69 4,89 0,80 0,30 36,47 

Chl-a 0,42 3,37 8,84 2,81 0,83 63,07 

P 0,001 0,13 0,48 0,15 1,15 128,91 

Colif. tm. 0,0 2,03 12 3,47 1,71 86,20 

 Baixa dispersão ou dados homogêneos ≤ 15 38,46 

 Média dispersão >15 ≤30 15,38 

 Alta dispersão: dados heterogêneos >30 46,16 
Elaborada pelo próprio autor. 

 

No mês de janeiro de 2018, as quatro estações telemétricas analisadas, na área de 

influência do reservatório da UHE Espora, apresentaram uma média de 199,3 mm de 

precipitação. Nos últimos sete dias que antecederam a coleta, ocorreu precipitação média 

de 15,9 mm. Essa precipitação que ocorreu na bacia nesse período pode ter contribuído 

com o escoamento superficial dos sedimentos para o corpo hídrico do reservatório, 

contribuindo para os altos valores do coeficiente de dispersão da CSS, TURB, Chl-a, P e 

Colif.tm. 

A correlação entre os parâmetros TSD e CE (Diagrama 5A) foi considerado Forte, 

com coeficiente de determinação de 0,9738, indicando que 98% dos dados se ajustaram 

à linha de tendência, demonstrando que o TSD aumenta de acordo com a CE. Resultados 

como esse também foram detectados por Zhang et al. (2017), nas águas do reservatório 

Yuqiao, a nordeste de Tianjin, na China.  

Mustapha et al. (2013) destacam que a correlação positiva entre os parâmetros CE 

e TSD pode estar relacionada com processos erosivos, que consistem no transporte de 

partículas e matéria das margens (barrancos) de rios e reservatório. Fato semelhante ao 

que ocorre nas margens da UHE Espora (Fotografias 25 A e 25B), que proporciona maior 

dissolução dos sedimentos nas águas e contribui com o aumento da concentração de íons 

negativos e positivos, que vai contribuir com o aumento da CE.  
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Fonte: Próprio autor (2018). 

 

No Diagrama 5B, destaca-se uma correlação Muito Forte entre TRANSP e TEMP, 

com coeficiente de determinação de 0,903, indicando que cerca de 95% dos dados se 

ajustaram à linha de tendência. Esses valores mostram que a transparência da água pode 

estar sendo influenciada pela turbidez e pela temperatura no decorrer do dia, pois, quando 

a temperatura aumenta, a transparência também aumenta, indicando que a temperatura 

pode estar interferindo na visibilidade. 

Ainda que a Resolução Conama nº 357/2005 não tenha estipulado valores padrão 

de CE para as águas de Classe II, normalmente, a quantidade de sais na água pode indicar 

concentração de poluentes. No geral, quando os valores estão superiores a 100 µS.cm, 

indicam ambientes impactados (despejos de esgotos domésticos e adição de corretivos, 

fertilizantes e defensivos agrícolas na terra), que podem contribuir com a corrosão das 

águas. Esses valores elevados podem estar relacionados com a diminuição ou ausência de 

mata ciliar, que protege as margens do reservatório e contribui para diminuir a chegadas 

componentes nos cursos d’água (TUNDISI, 1998; MOSCA, 2003; BRASIL, 2005; 

CETESB, 2007; NÓBREGA, et al., 2015). 

O diagrama de dispersão apresenta destaque dos três grupos identificados nas 

compartimentações do reservatório: zona fluvial, zona de transição e zona lacustre. O 

primeiro grupo dos pontos do reservatório da UHE Espora, considerado fluvial por 

apresentar maior turbulência e velocidade que sofre influência das águas do rio, sofre 

menor interferência da temperatura e pouca deposição de sedimentos em suspensão. O 

segundo grupo, caracterizado pela zona de transição do reservatório, em que a velocidade 

da água diminui, inicia o aumento da temperatura e a deposição de sedimentos. O terceiro 

grupo, está na zona lacustre, onde ocorrem maior tempo de residência da água, maior 

sedimentação e aumento de temperatura. 

Fotografia 25 - Processos erosivos das margens do reservatório da UHE Espora 
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Diagrama 5 - (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros CE e TSD; 

TEMP e TRANSP das águas do reservatório da UHE Espora, janeiro/2018 

Diagrama A  Diagrama B 

Elaborada pelo próprio autor. 

 

Os parâmetros pH e TRANSP (Diagrama 6A) apresentaram correlação Muito 

Forte, com coeficiente de determinação de 0,814, expressando que cerca de 90% dos 

dados se ajustaram à linha de tendência, indicando que quando o pH aumenta, em todo o 

reservatório, a transparência também aumentou na mesma proporção. O aumento da 

transparência pode ser explicado pela maior deposição de material orgânico com 

diâmetros menores que 0,45 µm e materiais inorgânicos, constituídos principalmente de 

silte e argila (ESTEVES, 2011; TODESCHINI, 2004). 

O TSD e OD (Diagrama 6B) apresentaram correlação Forte Negativa, com o 

coeficiente de determinação de 0,7821, indicando que 88% dos pontos se ajustaram à 

linha de tendência. As principais fontes de oxigênio na água são provenientes da 

atmosfera e da fotossíntese. Por outro lado, as perdas de oxigênio na água devem-se, 

principalmente, pela decomposição de matéria orgânica, pela difusão para atmosfera, pela 

respiração dos animais e organismos aquáticos e pelo aumento da temperatura 

(ESTEVES, 1998; FANGA; ESTEFANB, 2009); FOLEY et al., 2012). 
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Diagrama 6 - (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros Transp. e pH; 

OD e TSD, das águas do reservatório da UHE Espora janeiro 2018 

Diagrama A Diagrama B 

Elaborada pelo próprio autor. 

 

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA REFERENTE À QUARTA CAMPANHA DE COLETA   

A quarta e última campanha de coletas de amostragem de água no reservatório da 

UHE Espora foi realizada no dia 26 de abril (Outono), período de transição da estação do 

verão, com elevada precipitação e temperatura, para o inverno, estação com baixa 

quantidade de precipitação e temperaturas mais amenas. 

De acordo com a estatística descritiva desse período (Tabela 28), os parâmetros 

pH, TEMP, CE, TSD, OD, NaCl e TRANSP apresentaram coeficiente de variação menor 

que 15, indicando que esses valores apresentaram uma homogeneidade de dados em todo 

o reservatório, representando cerca de 53,85% dos dados analisados no mês de abril. 

O parâmetro TURB apresentou coeficiente de variação entre 15 e 30, indicando 

que esse dado apresentou uma média dispersão em todo o reservatório, valores que 

representam cerca de 7,69% dos dados analisados. 

Os dados de CSS, Chl e Colif-tm apresentaram coeficiente de variação que 

classifica os dados de alta dispersão em todo o reservatório; são dados que mostram uma 

heterogeneidade e representam cerca de 38,46% dos dados analisados no mês de abril. A 

alta dispersão do coeficiente de variação desses parâmetros pode estar relacionada com o 

índice pluviométrico da região (OLIVEIRA; CUNHA, 2014). 

Na quarta e última coleta de amostragem de água no reservatório da UHE Espora 

no abril de 2018, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Reservatório - SAR, 

controlado pela ANA, já mencionado em tabela anteriormente, o reservatório registrou 

cota de 583,45m e um volume útil em torno de 99,01%, indicando que o reservatório, 

nesse período, apresentava cota máxima devido ao período chuvoso nas estações da 
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primavera e verão (ANA, 2020). Essas chuvas a montante do reservatório implicaram em 

maior carreamento e concentração de sedimentos nas águas, podendo ter contribuído com 

maior heterogeneidade dos dados, visto que, no período sem precipitação (agosto), a 

heterogeneidade dos dados ficou próxima de 30%. Fato semelhante ao de Espora foi 

verificado por Zhou et al. (2016), de que o aumento das chuvas resultou em aumento 

proporcional a concentração de substâncias húmicas no lago Qiandao, na China.  

 

Tabela 26 - Estatística descritiva das variáveis limnológicas de abril/2018 

Variáveis 

Limnológicas 

Abril 2018 

Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

Variação 

Coeficiente 

Variação% 

pH 5,34 5,75 6,17 0,27 0,0458 4,58 

Temp. 23,20 26,41 29,50 2,08 0,0776 7,76 

C E 4,37 5,30 6,02 0,50 0,0925 9,25 

TSD 2,16 2,65 3,01 0,25 0,0922 9,22 

CSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3834 38,34 

NaCL 11,74 13,25 21,21 1,61 0,1200 12,18 

OD 6,91 7,55 8,42 0,42 0,0626 5,52 

Transp. 2,80 3,78 4,50 0,43 0,1131 11,48 

Turb. 1,30 2,25 3,54 0,62 0,2729 27,70 

Chl-a. 0,42 1,20 2,53 0,54 0,4424 44,95 

P 0,001 0,21 0,49 0,14 0,6621 67,17 

Colif. tm. 0,0 9 27 8,93 0,9649 97,94 

 Baixa dispersão ou dados homogêneos ≤ 15     53,85 

 Média dispersão >15 ≤30   7,69 

 Alta dispersão: dados heterogêneos >30     38,46 

Elaborada pelo próprio autor. 

 

Na campanha de coleta do mês de abril, foram detectadas trinta e três (33) 

correlações, sendo trinta (30) classificadas como correlação forte (Tabela 24, identificada 

de cor verde) - TEMP x pH, CE x pH, TSD x pH, OD x TEMP, OD x CE, OD x TSD, 

TRANSP x TEMP, TURB x pH, TURB x TRANSP, TURB x CE, TURB x TSD, TURB 

x OD, TURB x TRANSP,  Clorof. x TEMP, Clorof. x CE, Clorof. x TSD, Clorof. x OD, 

Clorof. x TRANSP, Clorof. x TURB, Colif.t. x TEMP, Colif.t. x CE, Coli.t x TDS, Colif.t 

x TRANSP, Colif.t x TURB, Colif.tm x TEMP, Colif.tm x CE, Colif.tm x TSD, Colif.tm 

x OD, Colif.tm x Clorof -, Duas correlações são classificadas como muito forte (tabela 

24, cor azul) - CE x TEMP.; TSD x TEMP - e uma correlação plena ou perfeita - TSD x 

CE, (tabela 24, com cor vermelha).  

Entre os parâmetros CE e TSD (Diagrama 7A) verificou-se um coeficiente de 

dispersão com R² = 0,9979, valores que indicam que, praticamente, ocorreu uma 
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correlação plena ou perfeita e positiva entre as variáveis, demonstrando que cerca de 

99,8% dos dados se ajustaram à linha de tendência. Os resultados mostram que houve 

uma relação linear para a CE em função do TSD. Na pesquisa conduzida por Rocha 

(2014), na UHE Caçu, no período seco, também foi detectada correlação muito forte entre 

esses parâmetros. A correlação entre esses parâmetros está diretamente relacionada com 

a quantidade de sal na água, pois, o aumento dos valores desses parâmetros ocorre pela 

cristalização dos minerais, intensificando a concentração de íons no meio aquático. 

A CE e Temp (Gráfico 7B) apresentaram um coeficiente de determinação de 

0,843, o que indica uma correlação de 91%. Os pontos se alinharam à linha de tendência, 

demonstrando que quando ocorre o aumento da temperatura, também ocorre o aumento 

da CE. Yamamoto e Landim (2013) destacam que a temperatura atua diretamente na 

dispersão iônica e interfere de modo direto na concentração de íons de uma solução 

aquosa, com influência direta nos processos geoquímicos e de disponibilidade de íons na 

água. 

Destacam-se neste diagrama 7B os três grupos distintos que representam a 

interferência da temperatura da água na CE. Com os três grupos definido, das principais 

compartimentações do reservatório, tem-se: zona fluvial, que se caracteriza como área de 

maior velocidade da água (rio), que tem menor tempo de residência e maior transporte de 

sólidos em suspensão; zona de transição, que ocorre na dimensão do lago, com redução 

da velocidade de transporte, início da sedimentação de silte e argila e aumento da  

penetração da luz solar; zona lacustre, que é mais próxima do barramento, em que ocorre 

maior tempo de residência da água, com mais sedimentação, maior penetração da luz 

solar e menor acúmulo de nutrientes, conforme classificação de Kimmel et al., (1990), 

utilizada por Wachholz (2012) e Rocha (2018). Observa-se, que com a CE acompanhou 

o aumento da temperatura da água no decorrer do dia. 

Conforme apresentado no diagrama 7B, da análise de correlação dos parâmetros 

CE x TEMP do mês de abril, foi possível identificar três grupos nas compartimentações 

do reservatório: zona fluvial, zona de transição e zona lacustre. O primeiro grupo dos 

pontos do reservatório da UHE Espora, é considerado fluvial, por apresentar maior 

turbulência e velocidade, sofrendo influência das águas do rio. O segundo grupo, na área 

de transição, sofre menor interferência da temperatura e pouca deposição de sedimentos 

em suspensão, em que a velocidade da água diminui, iniciando o aumento da TEMP e da 

CE, e deposição de sedimentos. O terceiro grupo, na zona lacustre (área de lago), tem 
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maior tempo de residência da água, maior sedimentação, maior incidência solar, 

temperatura da água mais elevada e maior interferência na CE. 

 

Diagrama 7 - (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros TSD e CE; CE 

e Temp. das águas do reservatório da UHE Espora abril/2018 
Diagrama A  Diagrama B  

Elaborado pelo próprio autor.  

 

A correlação entre TEMP e TSD (Diagrama 8A) foi classificada como muito forte 

positiva, com R² de 0,8298, indicando que 91 % dos dados se ajustaram linearmente à 

linha de tendência, demostrando que, quanto maior a temperatura, maior será a quantidade 

de TSD. Quanto maior for o R², maior será a confiabilidade dos resultados. Os parâmetros 

OD e TSD (Diagrama 8B) apresentaram R² = 0,7706, indicando que cerca de 87% dos 

dados se ajustaram à linha de tendência do gráfico de dispersão, indicando que, quando 

há um aumento do OD, há uma diminuição do TSD, ou seja, o OD apresenta uma 

diminuição a partir das compartimentações do reservatório, área de rio, transição e lago, 

em contraponto ao TSD, que pode ser influenciado pela temperatura no decorrer do dia. 
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Diagrama 8 - (A) e (B) Análise de correlação de Pearson dos parâmetros TSD e Temp.; 

OD e TSD das águas do reservatório da UHE Espora abril/2018 

Diagrama 8A Diagrama 8B 

Elaborada pelo próprio autor. 

 

No diagrama 8A da análise de correlação dos parâmetros TEMP da água e TSD, 

no mês de abril tem-se destaque dos três grupos identificados nas compartimentações do 

reservatório: zona fluvial, zona de transição e zona lacustre. O primeiro grupo dos pontos 

do reservatório da UHE Espora é considerado fluvial por apresentar maior turbulência e 

velocidade, com influência das águas do rio, sofrendo menor interferência da temperatura 

e pouca deposição de sedimentos em suspensão. O segundo grupo é caracterizado pela 

zona de transição do reservatório, em que a velocidade da água diminui, inicia o aumento 

da temperatura e deposição de sedimentos. Na zona lacustre, que é o terceiro grupo, 

ocorre maior tempo de residência da água, maior sedimentação e aumento de temperatura. 
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6 SEDIMENTAÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ESPORA 

 

Na tentativa de caracterizar e descrever os processos de sedimentação dos 

modelos deposicionais vigentes do reservatório de Espora, foi utilizada a mesma 

espacialização dos 34 pontos de coleta de água. Porém, nos pontos 24, 25, 27, 28 e 29 

não foi possível fazer a coleta dos sedimentos de fundo, uma vez que, antes do enchimento 

do reservatório, não foi retirada a vegetação arbustiva, o que prejudicou o sistema de 

coleta, uma vez que, quando se lançava o amostrador (KAJAK) no fundo do reservatório, 

o mesmo, aparentemente, ficava preso nos troncos das árvores submersas, impedindo que 

chegasse até os sedimentos. No entanto, diante disso, foram coletados sedimentos de 

fundo em 29 pontos de coletas em janeiro de 2017, período de maior índice de 

precipitação para região do sudoeste de Goiás. 

A partir da caracterização dos 29 perfis verticais sedimentológicos da área do 

reservatório, e após análise geral, foram identificadas 3 tipos de composições diferentes 

de fácies. Foi possível fazer a descrição e classificação das fáceis, utilizando a 

metodologia desenvolvida por Miall (1996), adaptada por Cabral (2006) e Cabral et al. 

(2010), e utilizada por Braga (2018), no reservatório da UHE Caçu, que diferenciou as 

fácies para classificar os tipos de depósitos (Corrente, Delta e Leito) naquele reservatório. 

Para classificação das fácies encontradas no reservatório da UHE Espora, adotou-

se o emprego de duas ou mais letras, iniciando sempre com uma letra maiúscula, que 

representa a estrutura, seguida por maiúscula, que corresponde à granulometria ou às 

associações, obedecendo a seguinte codificação: F de fácies (fácies em inglês), S de sand 

(referente à areia em inglês), F (areia fina), f (areia muito fina) e m (areia média),(Quadro 

20). 

 

6.1 ANÁLISE DOS PERFIS DOS DEPÓSITOS DE CORRENTE 

Os perfis que representam depósitos de corrente foram identificados nos pontos 

P1, P2, P3, P5, P6, P10, P11, P13, P17, P19 e P20, que sofrem interferências da alta 

velocidade de escoamento das águas do rio Corrente (Fotografias 26A e 26B) e dos 

afluentes do mesmo. Nesses perfis, foi identificada a passagem de ambiente de alta 

energia para baixa energia, sendo representada pelas descrições S (f, m, g), (S – areia, f –

muito fina, m – média e g – grossa).  

Os perfis obtidos possuíam tamanhos diferentes, variando de 20 a 39 cm de 

diâmetro, com características homogêneas, coloração amarelo bem claro e marrom claro, 
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com poucos fragmentos de matéria orgânica, característico de ambiente de alta energia e 

fluxo oscilatório.  

As fácies com características de areia média a muito fina são influenciadas pela 

velocidade das águas que chegam ao reservatório, com ambiente de maior concentração 

de energia, fluxo oscilatório (período chuvoso), que carreia os sedimentos que são 

depositados nas áreas de remanso, nos períodos de baixa ou sem precipitação, de menor 

energia (julho e agosto). Depósitos de areia são vistos nas áreas de remansos do 

reservatório (Fotografias 26 A e 26 B).  

 

Fonte: Próprio autor (2017/2018). 

 

A análise granulométrica revelou um predomínio de sedimentos arenosos, 

possivelmente oriundos das Unidades de Coberturas Detríticas Indiferenciadas da 

margem esquerda do reservatório e pela Formação Vale do Rio do Peixe. Esses 

sedimentos arenosos foram carreados pelas águas do rio Corrente e pelos afluentes da 

Banco de areia Rio  

A 

Banco de areia  Rio 

B 

Fotografia 26 - (A) Abril de 2018, período de cheia do rio Correte, formação dos depósitos de 

corrente. (B) Agosto de 2017, período de baixa vazão, exposição dos depósitos de corrente 

(banco de areia). 
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margem direita do reservatório, como o córrego Jatobá, um dos principais responsáveis 

pelo transporte desse tipo de material, como pode ser observado no perfil do Ponto 17 

(Figura 19). 

Foi possível identificar que as fácies que caracterizam os depósitos de corrente 

correspondem a cerca de 37,93% das fácies analisadas, que apresentaram uma sequência 

sedimentar, caracterizada por areias muito fina a grossa, com estrutura bem selecionada.  

 

Fonte: organizado pelo próprio autor (2020). 

 

6.2 DEPÓSITOS DE DELTA 

Habitualmente, os depósitos de delta ocorrem no encontro dos afluentes que 

desembocam no reservatório, devido à redução da velocidade do fluxo da água e a 

diminuição da capacidade de transporte dos sedimentos. Esse tipo de modelo deposicional 

  
amf = areia muito fina 

ag = areia grossa 

am = areia media 

Figura 19 - Fácies de depósitos de corrente 
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é formado por sedimentos de diferentes granulometrias, entre material arenoso e silte-

argiloso. Um dos principais resultados é a diminuição gradual do volume útil do 

reservatório e a sedimentação, que ocorre devido à diminuição da velocidade da água na 

secção transversal. 

No reservatório da UHE Espora, os depósitos de delta foram identificados nos 

pontos P09, P22, P33 e P34 (Figura 20). 

 

 

Fonte: Organizado pelo próprio autor (2020). 

 

 O perfil do ponto 09, com cerca de 32 cm de comprimento, apresenta fácies S (ar) 

– argila, S (si) – silte, S (amf) areia muito fina, S (a f) areia fina,  compostas 

principalmente por materiais silte-argilosos. Recebe influência dos sedimentos oriundos 

da Formação Vale do Rio do Peixe e Formação Serra Geral, localizadas no vale do 

Ribeirão Cachoeira do Corrente. O uso e ocupação da bacia dão-se,  principalmente, pela 

cultura de cana-de-açúcar e áreas de pastagem sobre Latossolos Vermelho distróficos. 

 
F = silte-argiloso 

S (F/f) = areia fina a muito fina 

ar = argila 

si = silte 

amf = areia muito fina 

af = areia fina  

 
 Silte argiloso  

Figura 20 - Fácies de depósitos de Delta 
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O P22, localizado na desembocadura do córrego Retirinho, recebe influência dos 

sedimentos oriundos da Formação Vale do Rio do Peixe (Fotografia 27A) indicada pela 

seta vermelha, e da Formação Serra Geral, indicada pela seta vermelha na Fotografia 27B. 

Os P33 e P34 também apresentaram característica de depósitos de delta. O P33 recebe 

influência direta das águas da junção do São Domingos e do Córrego Açude; o P34 recebe 

influência dos córregos Jatobazinho e córrego das Tapera, tributários que estão sob 

influência dos sedimentos da Formação Vale do Rio do Peixe, sendo a bacia ocupada, 

principalmente, pela pecuária extensiva, que está sobre o Latossolo Vermelho distrófico 

e Latossolo Vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Os depósitos de Delta são formados no encontro de afluentes com o reservatório 

e possuem sedimentos de diversas granulometrias, tendo como principal consequência a 

diminuição gradativa do volume útil do reservatório (CARVALHO, 2008). 

Basalto 

A 

B 

Arenito da Formação Vale do Rio do Peixe 

Fotografia 27 - (A) Córrego Jatobá que desemboca no reservatório. (B) Pacote de areia às 

margens do reservatório, proveniente da Formação Vale do Rio do Peixe. 
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6.3 DEPÓSITO DE LEITO 

O tipo de material depositado nesse tipo de ambiente é composto, 

predominantemente, por material argiloso/siltoso, podendo apresentar pequenos extratos 

de areia muito fina a fina, depositados abaixo das camadas de argila/siltosa. Apresenta 

perfis que variam entre 0,13 a 0,28m com areia silte-argilosa, com códigos das fácies: S 

(ar) – argila, S (si) - silte, S (amf) – areia muito fina, S (am) - areia média (Figura 21), 

que recebe influência da Formação Vale do Rio do Peixe, presente nas áreas de cotas mais 

elevadas da bacia, formada por arenitos que apresentam uma estrutura fina a muito fina. 

 

Figura 21 - Fácies de depósitos de leito 

Fonte: Organizado pelo próprio autor (2020). 

 

Os depósitos de Leito no reservatório da UHE Espora foram identificados nos 

pontos P4, P7, P8, P12, P14, P15, P16, P18, P21, P23, P26, P30, P31, e P32, em que 

ocorre presença de areia muito fina, silte e argila. Esse tipo de depósitos, conforme 

Carvalho (1994) e Morris e Fan (1997), utilizado por Cabral (2010) e Braga (2018) 

apresentam partículas de silte e argila, que, normalmente, são transportadas em suspensão 

Fm = silte-argiloso 

S(F/f) = areia fina a muito fina maciça 

ar = argila 

si = silte 

amf = areia muito fina 

af = areia fina 

am = areia média 



192 

 

pela água para trechos do reservatório mais próximos ao barramento, na área de transição, 

em ambiente de baixa velocidade, nas partes mais largas e de maior profundidade, que 

possibilitam maior decantação e deposição dos sedimentos.  
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7 ANÁLISE ESPACIAL DO PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO 

 

Conforme o estudo realizado, os sedimentos de fundo do reservatório da UHE 

Espora são constituídos, principalmente, de areia e silte-argiloso. O material mais arenoso 

está localizado nas áreas de maior turbilhonamento das águas, que recebem influência do 

rio Corrente e de afluentes no reservatório. O material  silte argiloso está localizado em 

áreas mais próximas ao barramento, em que a profundidade é maior e o reservatório, 

independente da época do ano, mantém um grande volume de água nessa região, com 

pouca velocidade e muita profundidade, ambiente conhecido como lacustre ou lago, 

conforme a proposta de Kimmel (1990). 

Na descrição tátil-visual realizada em laboratório, foi possível identificar material 

característico de areia fina a média. Essas areias do fundo do reservatório, possivelmente, 

estão relacionadas às áreas fontes, formadas pelas Unidades de Coberturas Detríticas 

Indiferenciadas, pelos Depósitos Aluvionares e pela Formação Vale do Rio do Peixe.   

A espacialização dos resultados, a partir da interpretação dos perfis dos 

sedimentos de fundo, contribuiu para entender como se dá a distribuição dos tipos de 

fácies e como os modelos deposicionais ocorrem no reservatório da UHE Espora (Mapa 

9). 

Percebe-se que há uma maior concentração dos perfis característicos de depósitos 

de leito, que estão especializados em quase todos os ambientes do reservatório entre os 

pontos 04 a 32. Nesse ambiente, a velocidade de escoamento da água é menor em relação 

aos outros setores, a concentração de turbidez e a CSS são baixas e a transparência da 

água é elevada. 

Os depósitos caracterizados como de Corrente estão localizados desde o ponto 1 

até o ponto 20, com algumas exceções, em que ocorre a transição de ambiente de lótico 

para lêntico. A deposição do material de areia ocorre devido à maior velocidade de 

escoamento da água, menor tempo de residência e profundidade. Ao se relacionar esses 

resultados com os parâmetros limnológicos, percebe-se que, nesse setor, ocorrem as 

maiores concentrações de CSS, maior turbidez e menor transparência da água. 

Os depósitos de Delta ocorrem nas desembocaduras dos principais afluentes do 

reservatório, destacando os pontos P09, no Ribeirão Cachoeira do Corrente, P14, no 

Córrego Boa Esperança, P22, no Córrego Retirinho, P33, nos Córregos São Domingos e 

do Açude e o P34, nos Córregos Jatobazinho e Tapera (Mapa 09). 
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Nesse modelo deposicional, é possível verificar a presença de fácies de areia entre 

fácies de silte e argila. Tal fato pode ser associado à velocidade de escoamento da água, 

sendo que no período em que ocorre maior volume de chuva é possível transportar frações 

de areia a distâncias maiores, e no período de seca (baixo volume de chuva, há transporte 

de uma carga maior de silte e argila, que são depositados no encontro dos afluentes com 

o reservatório 
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Mapa 9 - Espacialização dos depósitos de Corrente, Delta e Leito do reservatório da UHE Espora 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Um dos fatores que tem contribuído com o processo de sedimentação do 

reservatório da UHE Espora pode ser explicado, principalmente, pelo uso e ocupação das 

terras na bacia hidrográfica, uma vez que a principal atividade é a pecuária extensiva, que 

utiliza as margens do reservatório para dessedentação animal, proporcionando a erosão 

das margens. Outro fator é a monocultura da cana-de-açúcar para produção de etanol e as 

lavouras de soja e de milho, que retiraram a cobertura vegetal para preparar o solo para 

as culturas, deixando-o desnudo e desprotegido em caso de precipitação, proporcionando 

o lixiviamento do ambiente. 

Deve-se destacar, ainda, que a geologia da bacia hidrográfica - que é influenciada, 

principalmente, pelos arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe, pelos Depósitos 

Aluvionares e pelas Unidades de Coberturas Detríticas Indiferenciadas - é outro fator a 

ser levado em consideração, pois, a baixa compactação e cimentação do material, aliadas 

à intensa exploração da terra, propiciam, por intermédio da degradação do ambiente e das 

chuvas, os processos erosivos, em que o material particulado pode ser transportando por 

erosão pluvial durante o período de maior precipitação, sendo depositado no reservatório, 

provocando a sedimentação, fazendo com que haja uma diminuição do tempo de vida útil 

do reservatório. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bacia hidrográfica do rio Corrente vem passando por várias transformações na 

escala temporal devido à demanda por produção de energia elétrica nas últimas décadas, 

e com incentivo do governo federal para aumentar a geração de energia. A construção das 

barragens da UHE Espora e a PCH de Queixada, no rio Corrente, pode ser vista como 

sinônimo de desenvolvimento econômico, porém, sem medidas protetivas da natureza, 

principalmente, no que se refere à qualidade das águas do rio Corrente, que é um afluente 

da margem direita do rio Paranaíba, pode ser entendida como ambiente desagregador, 

pois, alteraram toda a dinâmica natural da paisagem. 

 

8.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Em relação aos aspectos geológicos, verificou-se que a área de estudo poderia ser 

classificada como de alta suscetibilidade as processos erosivos, pois, a litologia das rochas 

das Formações Vale do Rio do Peixe, Unidades de Coberturas Detríticas Indiferenciadas 

e Depósitos Aluvionares apresentam baixo nível de cimentação e compactação. 

A Formação Vale do Rio do Peixe, constituída por arenitos, ocupa a maior área 

da bacia do reservatório (em torno de 34, 37%), e está localizada, principalmente, nas 

bacias dos afluentes Córrego da Onça, Ribeirão Cachoeira do Corrente, Córrego Jatobá, 

Córrego Retirinho, Córrego Jatobazinho, Córrego Tapera e Córrego São Domingos, na 

margem direita do reservatório. A segunda maior área são os depósitos aluvionares, que 

ocorrem nos topos das vertentes (divisor de água). As Unidades de Coberturas Detríticas 

Indiferenciadas estão localizadas na margem esquerda do reservatório. 

Os Latossolos ocupam quase 90% da área da bacia e os Neossolos Quartzarênicos 

10%. Nesse sentido, verifica-se que os solos da área de estudo são propícios para o 

desenvolvimento das atividades agropastoris após correção do seu nível de acidez, 

terraceamento, preservação das nascentes e matas ciliares, a fim de preservar a qualidade 

das águas, evitar o processo de assoreamento do reservatório e desmatamento do Cerrado. 

Os Neossolos não devem ser utilizados para atividades agropastoris devido sua alta 

suscetibilidade a processos erosivos. Esse tipo de solo deve ser preservado, a fim de 

garantir a preservação do Cerrado. 

O relevo da área de estudo foi classificado entre plano a suave ondulado, sendo 

propício para criação extensiva de gado e agricultura, mas, deve respeitar o ordenamento 
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jurídico em relação à preservação das nascentes e matas ciliares, fato não constatado na 

pesquisa realizada  

Os valores de precipitação na área da bacia do reservatório não diferem das 

concentrações verificadas em outras pesquisas. Indicam a existência de duas estações bem 

definidas: uma estação úmida, que ocorre de outubro a março, com precipitação maior 

que 100,0 mm; e a estação de menor precipitação, que inicia em abril, com término em 

setembro, com precipitação inferior a 100,0 mm. Para a agricultura, essas duas estações 

bem definidas são importante, pois, permitem a produção de grãos. Entretanto, estudos 

em relação à intensidade das chuvas devem ser realizados a fim de se investigar o nível 

de lixiviamento dos solos, que contribui com o aumento da sedimentação no reservatório 

e a diminuição da geração de energia. 

 

8.2 USO DA TERRA 

Em relação ao uso e ocupação das terras da bacia da UHE Espora, verificou-se, 

pela análise dos mapas, nos quatro períodos (2005, 2008, 2013 e 2018), que a água foi o 

parâmetro que apresentou maior ganho em porcentagem, resultado que se deve à 

construção do reservatório da UHE Espora para geração de energia. A vegetação de 

Cerrado teve perda, possivelmente, pela intensificação das práticas agrícolas para cultura 

de soja, milho e pela introdução da cana-de-açúcar no sudoeste goiano. A agricultura teve 

um ganho em torno de 419,4%, sendo o principal responsável pela diminuição da 

cobertura vegetal natural na área de influência do reservatório, o que não justifica o 

desmatamento de áreas de Cerrado, pois, a produção agrícola deve aumentar em relação 

à área cultivada e não no aumento da área plantada, propiciando, assim, a preservação 

desse bioma, considerando que os solos existentes na área de estudo, sem a proteção da 

cobertura vegetal, estão propensos a processos erosivos e, consequentemente, fazendo 

com que haja maior carreamento de sedimentos para o lago, prejudicando a qualidade da 

água e a vida útil do reservatório. 

 

8.3 PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS  

A partir da avaliação espacial e temporal dos parâmetros limnológicos, foi 

possível identificar que, em todas as quatro coletas de campanha de água, o pH manteve 

um nível de acidez, resultado que pode estar associado ao tipo de litologia da bacia e do 

material (vegetação arbustiva) em decomposição, que não foi retirado no período anterior 

ao enchimento do reservatório. 
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Os parâmetros TSD, CSS, NaCL, OD, TURB e Chl-a ficaram em consonância 

com a Classe 1 da Resolução Conama nº 357/2005, sendo a água considerada de boa 

qualidade para esses parâmetros. A temperatura da água acompanhou as estações do ano, 

isso é, no inverno, manteve-se mais baixa em relação às outras estações. Os valores de 

CE estão baixos, compatíveis com os baixos resultados de total de sólidos dissolvidos, 

turbidez e salinidade, indicando que as águas dos reservatórios não se apresentam 

impactadas. 

Os dados de CSS, Chl, Colif-tm apresentaram coeficiente de variação que 

classifica os dados de alta dispersão em todo o reservatório. São valores que mostram 

uma heterogeneidade, e representam cerca de 38,46% dos dados analisados no mês de 

abril. A alta dispersão do coeficiente de variação desses parâmetros pode estar relacionada 

com o índice pluviométrico da região.  

Em todas as quatro campanhas de coletas, o P apresentou valores elevados, que 

excederam as classes 1, 2, e 3 da Resolução Conama nº357/2005, o que classifica a água 

como de péssima qualidade. Esse elevado valor do P pode estar associado com a 

intensificação da agricultura de soja, de milho e de cana-de-açúcar na área de estudo.  

A alta concentração de P na água do reservatório da UHE Espora pode estar 

associada aos tipos de adubos químicos nas culturas de soja, milho e cana-de-açúcar, para 

garantir maior produção. O carreamento de fósforo para o reservatório poderá acelerar o 

processo de eutrofização das águas, causando efeitos adversos à biota e contribuindo para 

acelerar o processo de sedimentação, que interferirá na geração de energia. 

 

8.4 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

Na coleta do mês de agosto, período de baixa precipitação, os parâmetros que 

apresentaram correlação mais significativa foram NaCL e Temp, com 0,96. Esses 

resultados podem estar relacionados com aumento da temperatura da água no decorrer do 

dia e o aumento da salinidade em decorrência do aumento da temperatura. 

No mês de novembro, período que apresentou valor mais elevado de precipitação 

nos últimos sete (7) dias antes da coleta, a correlação mais elevada ocorreu entre os 

parâmetros OD e CE, com -0,94. Essa correlação negativa pode estar associada à 

diminuição do OD da montante para a jusante do reservatório e ao aumento da CE, que 

pode ser influenciada pela temperatura e pela concentração de íons na água. 

Em janeiro, não ocorreu precipitação tão elevada nos últimos sete dias anteriores 

à coleta quanto em novembro. Os parâmetros que apresentaram maior correlação foram 
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TSD e CE, considerada uma correlação Forte de 0,99, indicando que os dois parâmetros 

tiveram um aumento linear ao mesmo tempo. Esses parâmetros são influenciados pela 

temperatura e pela concentração de sedimentos no reservatório, que pode estar sofrendo 

interferência da precipitação que ocorreu na bacia e do tempo de residência da água no 

reservatório. 

Na quarta e última coleta de água, no mês de abril, ocorreu uma correlação plena 

entre os parâmetros TSD e CE, indicando a existência do grau de relação entre as 

variáveis. Esses dois parâmetros sempre se correlacionam, pois, nas outras três 

campanhas, apresentaram correlação Forte. 

 

8.5 SEDIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO  

Do material sedimentado no reservatório, 23,3% são classificados como areia, 

33,3% são Areia-Síltica, 23,3% são Silte-arenoso e 20% são Silte, o que é justificado pelo 

tipo de materiais litológico e pedológico existentes na área de estudo. 

A hidrodinâmica alta justifica-se porque, entre o setor do ponto 01 ao ponto 20, o 

reservatório mantém as características de rio. Foi possível verificar que os depósitos de 

areia estão nas áreas de maior velocidade de escoamento da água; já os depósitos de delta 

ocorrem nos locais onde os afluentes possuem força para atuar sobre o reservatório 

misturando as frações de areias, silte e argila. As concentrações de silte-argila foram 

identificadas nos pontos de menor energia, nos pontos próximos ao barramento, com 

maior tempo de residência da água, maior deposição e sedimentação do material mais 

fino.  
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9 RECOMENDAÇÕES 

 

Diante dos estudos no reservatório da UHE Espora, espera-se que esta pesquisa 

possa contribuir para um melhor planejamento do uso da terra da bacia hidrográfica, com 

preservação da qualidade das águas e diminuição do processo de assoreamento em 

reservatórios, principalmente na bacia do rio Corrente, que nasce no Parque Nacional das 

Emas. 

Estudos de eutrofização devem ser realizados na área de estudo a fim de analisar 

as possíveis áreas de maior contribuição de nutrientes, de forma a garantir a qualidade 

das águas do Rio Corrente e reservatório para a biodiversidade existente na região. 

Conscientizar sobre a importância da recomposição das áreas de APPs, nas 

margens do reservatório e fazer o cercamento, para evitar que animais adentram ao lago 

(Fotografia 28) para dessedentação, contribuem com a diminuição dos sedimentos nas 

águas, aumentando o tempo de vida útil do reservatório. 

É de fundamental importância desenvolver estratégias racionais para gestão de 

recursos hídricos no setor agrícola, para garantir a sustentabilidade ecológica de toda a 

bacia hidrográfica, pois, tal medida pode garantir a sustentabilidade ecológica na bacia 

hidrográfica, uma vez que a agricultura é responsável por grande parte do uso global de 

água doce. 

Realizar levantamentos batimétricos, conforme a Resolução Conjunta nº 3, de 10 

de agosto de 2010, da ANA/Aneel, que estabelece as condições e os procedimentos a 

serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica 

para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas, visando ao 

monitoramento pluviométrico, limnométrico, fluviométrico, sedimentométrico e de 

qualidade da água, associados a aproveitamentos hidrelétricos.  
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Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Realizar pesquisas em relação a radionuclídeos e metais pesados nas águas e 

sedimentos do reservatório, a fim de garantir a não ocorrência de efeitos adversos à biota 

aquática. 

Quanto ao assoreamento do reservatório, deve-se ter um pouco mais de atenção, 

pois, nas áreas de remanso, desembocadura do Ribeirão Bonito (Fotografia 29) e 

desembocadura do córrego Jatobá (Fotografia 31) verificam-se problemas com 

assoreamento, diminuição da vazão e inundações fora da calha do reservatório. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 Fotografia 28 - Dessedentação animal às margens do reservatório da UHE Espora. 

Fotografia 29 - Área de remanso/ banco de areia na desembocadura do afluente Ribeirão Bonito 

do reservatório. 
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Aplicar ações mitigadoras de controle do uso das terras agricultáveis e áreas de 

pastagem, buscando-se preservar e ampliar áreas de vegetação nativa, e promover junto 

aos agricultores da região a adoção de práticas conservacionistas na bacia hidrográfica do 

rio Corrente. 

Fazer a retirada da vegetação arbustiva antes do enchimento do reservatório, que 

é de responsabilidade do empreendimento hidrelétrico, para evitar a decomposição do 

material que contribui com a má qualidade das águas do reservatório (Fotografia 30). Esse 

problema também foi identificado por Andrade (2019), na UHE Colíder, no rio Tele 

Pires-MT.  

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Essas recomendações têm como objetivo preencher algumas falhas existentes em 

pesquisas voltadas, principalmente, para o meio ambiente e monitoramento de 

reservatórios, de forma que seja garantido o melhoramento da qualidade das águas de 

rios, reservatórios, e a geração de energia elétrica. 

 

  

Fotografia 30 - Banco de areia desembocadura de afluente córrego Jatobá do reservatório / 

Vegetação arbustiva. 
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