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                                                 RESUMO 

 

A água se constitui em um recurso essencial para a existência da vida. Os usos múltiplos desse 

recurso, assim como o tipo de uso do solo presente nas áreas drenadas por rios podem afetar a 

qualidade de suas águas. O estabelecimento de um regime jurídico sobre águas no Brasil 

ocorreu em 1934, com a criação do Código de Águas, posteriormente, a Constituição Federal 

de 1988 e a Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997 contribuíram para a normatização 

dos usos da água. A classificação e utilização da água fundamentada em lei possibilitou 

estabelecer parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade aceitáveis, de acordo com 

sua classe e uso. Indicadores e Índices de Qualidade da Água são importantes ferramentas para 

identificação de poluição e/ou contaminação da água, por isso se apresentam como 

instrumentos na gestão dos recursos hídricos. Tendo em vista a pressão que os recursos hídricos 

vêm sofrendo e a intensificação do uso do solo por atividades agropecuárias em áreas de 

Cerrado, essa pesquisa teve como objetivo identificar sub-bacias críticas quanto a qualidade das 

águas superficiais no setor goiano das nascentes do rio Araguaia. Para tanto, a metodologia da 

pesquisa é fundamentada por uma revisão bibliográfica acerca da temática Qualidade da Água, 

Processos Ambientais em Bacias Hidrográficas, Indicadores de Qualidade da Água e Áreas 

Críticas; os  mapas temáticos, de uso do solo, do Índice de Qualidade da Água - IQA e de sub-

bacias críticas foram elaborados em ambiente SIG, por meio do programa ArcGis 10; foram 

realizados dois trabalhos de campo para coleta de amostras em onze sub-bacias, no início e final 

da estação chuvosa, com equipamento multiparâmetros; a leitura dos parâmetros temperatura, 

total de sólidos dissolvidos (TDS), potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD) e 

potencial redox (Eh) foram realizadas em campo, enquanto a análise dos parâmetros nitrato e 

fósforo realizadas em laboratório; para se alcançar os resultados foi realizada a análise da 

qualidade da água e comparação com o uso do solo das sub-bacias; aplicação do IQA, análise 

estatística por meio do coeficiente de correlação de Pearson, e identificação de sub-bacias 

críticas. As sub-bacias estudadas exibiram altas taxas de uso antrópico em sua área como um 

todo e nas zonas ripárias. Todas as sub-bacias apresentaram valores acima do estabelecido pelo 

CONAMA para fósforo. Os resultados apontaram para a interferência do uso do solo, da 

sazonalidade climática e dos atributos físico-naturais na qualidade da água. Percebeu-se que as 

sub-bacias com uso mais expressivo de pastagem também foram as que apresentaram pior 

qualidade de água, enquanto as sub-bacias com mais formação florestal nas zonas ripárias 

tenderam a apresentar melhor qualidade da água. De modo geral, os procedimentos 

metodológicos utilizados se apresentaram eficientes para embasar pesquisas sobre a qualidade 

da água e permitiram verificar diferentes níveis de comprometimento da qualidade da água das 

nascentes do rio Araguaia. Nesse sentido, a identificação de sub-bacias críticas, a partir do 

entendimento da inter-relação entre as diversas variáveis que compõem o sistema aberto de uma 

bacia hidrográfica constitui importante mecanismo para planejamento, gestão e monitoramento 

de recursos hídricos.  

 

Palavras-chave: Cerrado – Uso do Solo – Nascentes do Rio Araguaia – Qualidade da Água – 

Sub-bacias Críticas. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The water is an essential resource for the existence of life. The multiple uses of this resource, 

as well as the type of land use present in areas drained by rivers can affect the quality of its 

waters. The establishment of a framework on water in Brazil occurred in 1934 with the creation 

of the Water Code, later the Federal Constitution of 1988 and the National Water Resources 

Policy 1997 contributed to the standardization of water uses. Classification and use of water 

based on law allowed the establishment of physical, chemical and biological acceptable quality, 

according to their class and use. Indicators and Water Quality Indices are important tools for 

identifying pollution and/or contamination of the water, so present themselves as instruments 

in the management of water resources. In view of the pressure that water resources are suffering 

and the intensification of land use for agricultural activities in areas of Cerrado, this research 

aimed to identify critical sub-basins as the quality of surface waters in Goias sector of basis 

waters of the Araguaia river. Therefore, the research methodology is based on a literature 

review on the topic Water Quality, Environmental Processes in River Basin, Water Quality 

Indicators and Critical Areas; thematic maps, land use, the Water Quality Index - IQA and 

critical sub-basins were prepared in a GIS environment, through ArcGIS 10 program; Two field 

work to collect samples were carried out in eleven sub-basins at the beginning and end of the 

rainy season with multiparameter equipment; reading the temperature parameters, total 

dissolved solids (TDS), hydrogen potential (pH), dissolved oxygen (DO) and redox potential 

(Eh) were performed in the field, and the analysis of nitrate and phosphorus parameters 

performed in laboratory; to get the results was performed the analysis of water quality and 

comparison with land use sub-basin; application of the IQA, statistical analysis using the 

Pearson correlation coefficient, and identification of critical sub-basins. The sub-basins studied 

exhibited high rates of anthropic use in your area as a whole and in the riparian zone. All sub-

basins had values above the established by CONAMA to match. The results pointed to the 

interference of land use, climate seasonality and the physical and natural attributes on water 

quality. It was noticed that the sub-basins with more expressive use of pasture also showed the 

worst water quality and sub-basins with more training in forest riparian areas tended to have 

better water quality. Overall, the methodological procedures used were presented to support 

efficient research on the quality of water and allowed to verify different levels of impairment 

of water quality of the sources of the Araguaia river. In this sense, the identification of critical 

sub-basins, based on the understanding of the interrelationship between the different variables 

that make up the open system of a watershed is an important mechanism for planning, 

management, and monitoring of water resources. 

 

 

Keywords: Cerrado – Land Use – Basis waters of the Araguaia River –Water Quality – Critical 

Sub-basins  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A água se constitui em um recurso essencial para a existência da vida. A água doce e 

líquida do planeta está disponível em lagos, represas, águas subterrâneas e rios. A manutenção 

desse recurso está condicionada ao ciclo hidrológico que a partir dos seus componentes, 

precipitação, evaporação, transpiração, infiltração, percolação, e drenagem, permite o 

movimento contínuo da água (TUNDISI, 2011). 

 A distribuição espacial da água doce no mundo é desigual. O Brasil dispõe de uma 

reserva hídrica bastante favorável, se comparado a alguns países da Europa. Ainda assim, a 

distribuição geográfica da água no Brasil enfrenta diferenças regionais, onde, por exemplo, há 

abundância na região norte e escassez no sertão nordestino (TUNDISI, 2011). 

 A espacialização da água influencia na especialização econômica das regiões, na 

instalação das atividades humanas e no adensamento populacional (MAGALHÃES JÚNIOR, 

2005). No Brasil, essa relação é evidenciada quando se identifica a principal matriz energética 

do país, as hidrelétricas, construídas e em construção, localizadas, principalmente, na região 

centro-norte do país.  

 Em contrapartida, a região sudeste, apesar de dispor de moderado potencial hídrico, 

baseou  sua economia nas atividades industriais e atraiu grande contingente populacional, fato 

esse que tornou a disponibilidade per capita de água baixa, resultando na escassez hídrica no 

estado mais populoso do Brasil, São Paulo, que enfrenta a baixa dos reservatórios de 

abastecimento público, devido a fatores naturais como a falta de chuva, como também a 

interferência antrópica, através da má administração, alta densidade populacional, mau uso do 

recurso, desperdício e poluição (TUNDISI, 2011). 

 O centro-oeste, no contexto nacional, detém grande potencial hídrico e concentra 

diversas redes de drenagem em seu território, é considerado o “berço das águas”, abrange parte 

representativa de uma das bacias mais importantes do país, a Bacia do Araguaia-Tocantins, 

inclusive algumas de suas nascentes (CAMPOS FILHO, 2010). 

 A condição hídrica favorável do centro-oeste, juntamente com políticas de 

desenvolvimento praticadas pelo governo, e a revolução verde2 permitiram a expansão das 

                                                           
2 Revolução tecnológica na agricultura, que promoveu o seu desenvolvimento e expansão através da mecanização, 

produção de insumos agrícolas, como agrotóxicos e fertilizantes, como também sementes geneticamente 

modificadas, com o objetivo de diminuir o custo e o tempo da produção e aumentar os lucros. 
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atividades agrícolas na região. Na tabela 1 é possível perceber a expansão das lavouras em todo 

o Brasil, desde a década de 1970 até 2006, sendo a região centro-oeste a que obteve maior 

crescimento. 

Tabela 1- Dados de Utilização das Terras por Lavouras Temporárias, em hectares, de 1970 – 

2006, no Brasil e Grandes Regiões. 

Unidade 

Territorial 1970 1975 1980 1985 1996 2006 

Brasil 25.999.728 31.615.963 38.632.128 42.244.221 34.252.829 48.234.391 

Norte 484.645 956.354 1.207.566 1.942.621 1.244.211 2.345.628 

Nordeste 6.344.971 7.073.060 9.339.591 10.082.458 7.695.893 11.650.746 

Sudeste 7.439.430 7.835.136 8.549.203 9.788.079 7.323.565 9.133.678 

Sul 9.471.206 11.590.232 13.368.987 13.621.590 11.659.345 13.604.592 

Centro-Oeste 2.259.356 4.161.182 6.166.780 6.809.472 6.329.816 11.499.747 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Agropecuário 1970/2006. Até 1996, dados 

extraídos de: Estatísticas do século XX,  Rio de Janeiro: IBGE, 2007.  

  

 Na contramão desse crescimento, ao comparar os dados da tabela 1, é possível perceber 

um decréscimo na utilização das terras por lavouras, tanto no centro-oeste, quanto nas demais 

regiões do país, entre os anos de 1985 e 1996, que pode ser explicado pela diminuição do crédito 

rural concedido em larga escala na década de 1970, como parte integrante das políticas de 

desenvolvimento e integração do país, fundamentada principalmente na incorporação de novas 

terras à produção. Contudo, nesse período, o Brasil vivia um processo de inflação crescente, e 

a partir da década de 1980, o crédito rural foi reduzido em decorrência da recessão que se 

instaurou no país (PIRES, 2000). Após o período de recessão, a produção agropecuária voltou 

a crescer e a região centro-oeste obteve destaque e vertiginoso crescimento. 

  Fatores naturais, econômicos e políticos foram responsáveis e favoráveis à expansão 

agrícola no centro-oeste. Dentre os fatores naturais, destacam-se o relevo plano a suave 

ondulado, solos bem drenados e passíveis de correção de nutrientes e a vasta rede de drenagem; 

dos fatores econômicos, o baixo preço das terras, se comparadas com outras regiões do país, 
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aliada à oferta de mão-de-obra são destaques da expansão; e dentre os fatores políticos 

destacam-se os diversos programas governamentais de integração e desenvolvimento nacional, 

como o caso da Marcha para o Oeste, a construção da Estrada de Ferro Mogiana, a construção 

da BR Belém-Brasília, e o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados - PRODECER3 

(CHAVEIRO; BARREIRA, 2010). 

 O estado de Goiás, no contexto do centro-oeste, esteve e está no cerne do 

desenvolvimento agrícola, sendo considerado, juntamente com outros estados da região, o 

celeiro do país.  

 A agricultura é a atividade humana que mais demanda água para a produção, supera os 

usos domésticos e industriais, como revelam os dados de demandas hídricas no Brasil indicados 

por Tundisi; Tundisi (2011). O uso das técnicas de irrigação são as mais impactantes no que diz 

respeito à disponibilidade de água. Um estudo técnico revelou o comprometimento hídrico por 

pivôs centrais em Goiás e concluiu que 30% das bacias do estado possuem pivôs e os mesmos 

se localizam próximo às nascentes, dessas, 9% estão em estado crítico, ou seja, com demanda 

superior à oferta (INSTITUTO MAURO BORGES – IMB, 2014). Portanto, apesar de Goiás 

dispor de vasta rede de drenagem já é constatado certo grau de comprometimento quanto à 

disponibilidade hídrica. 

 A utilização de pivôs centrais, que hoje ameaçam a disponibilidade de água na região 

centro-oeste, foi bastante incentivada na década de 1980, a partir de iniciativas do governo 

federal com o desenvolvimento de programas que visavam financiar equipamentos para a 

irrigação, como por exemplo o Programa de Financiamento de Equipamentos para a Irrigação 

- PROFIR (PIRES, 2000). 

 As atividades agrícolas, além de comprometer o volume de água, também afetam 

expressivamente a qualidade desse recurso. O uso e manejo da terra, a remoção da vegetação 

natural e a utilização de fertilizantes e agrotóxicos são as principais ações que causam impactos 

como a poluição e a contaminação das águas4 (MOTA, 2011). 

                                                           
3 Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, esse programa surgiu da cooperação entre Japão e Brasil, no ano 

de 1974, que visava o desenvolvimento agrícola e a migração nacional. 
4 A poluição está relacionada às alterações físicas da água, que estão no campo do visível, como cor, odor e sabor, 

enquanto que a contaminação se refere às características químicas e biológicas que interferem sobremaneira na 

saúde da biota aquática e dos seres humanos (PINHEIRO, 2004; RIBEIRO, 2010). 
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 No bojo das questões ambientais e do paradigma da sustentabilidade, a água se tornou 

tema de grande interesse mundial nas esferas econômica, política, social e ambiental. A 

emergência ambiental propiciou a intervenção política no que se refere aos usos múltiplos da 

água e padronizou e regularizou os usos por meio de instrumentos legais (PORTO; PORTO, 

2008). 

 Um maior embasamento científico e metodológico para os estudos ambientais ocorreu 

concomitante à preocupação com as questões ambientais que emergiram no contexto do pós 

Segunda Guerra Mundial (CUNHA; GUERRA, 2010). A partir disso, a conscientização de que 

os recursos naturais são finitos e a deterioração dos mesmos ocorre de forma crescente e 

proporcional ao aumento populacional permitiram o avanço das leis ambientais, incluindo 

àquelas direcionadas aos recursos hídricos. O marco legal no Brasil foi o Código das Águas de 

1934, seguido da Constituição de 1988 e da Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997, 

como pode ser visto no quadro 1. 

Quadro 1 – Desenvolvimento Institucional sobre Recursos Hídricos no Brasil do século XX e 

XXI. 

Período Aspectos Institucionais 

1907 Apresentação do Código das Águas no 

Congresso Nacional. 

1920 Criação da Comissão de Estudos de Força 

Hidráulica, no Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil, no Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio. 

1933 

 

Criação da Diretoria de Águas. 

1934 Promulgação do Código de Águas (Decreto 

24.643, de 10/07/34). 

1939 Criação do Conselho Nacional de Águas e 

Energia Elétrica - CNAEE. 
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1964 Criação do Departamento Nacional de Águas 

- DNAE. 

1976 Acordo entre o Ministério de Minas e Energia 

e o governo do Estado de São Paulo para 

melhoria das condições sanitárias das bacias 

do Alto Tietê e Cubatão. 

1978 Criação do Comitê Especial de Estudos 

Integrados de Bacias Hidrográficas - 

CEEIBH. 

1983 Seminário Internacional de Gestão de 

Recursos Hídricos, em Brasília. 

1988  Constituição Federal Brasileira. 

1997 Lei Federal 9.433, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

2001 Criação da Agência Nacional das Águas – 

ANA. 

2014 Plano Nacional de Segurança Hídrica - 

PNSH. 

Fonte: Barth in Rebolças et al. (2002), Porto; Porto (2008), ANA (2014). 

 

O desenvolvimento das políticas e instituições que discutiam a questão da água no Brasil 

passou por mudanças conceituais e metodológicas fundadas a partir de transformações 

mundiais. Além disso, a água passou a ser considerada um recurso hídrico no campo 

institucional, que diz respeito à sua importância econômica, social, ambiental e essencial. Essa 

mudança na visão da importância da água, enquanto recurso é percebida nas várias transições 

que ocorreram no século XX. 
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 O principal foco da normatização é estabelecer a classificação e dominialidade das 

águas do território nacional (PORTO; PORTO, 2008). A classificação e a destinação dos usos 

da água são baseadas em parâmetros físicos, químicos e biológicos adotados com o intuito de 

indicar limites de aceitabilidade de acordo com a finalidade de uso. No Brasil esses parâmetros 

foram estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA por meio da 

resolução 357/05, alterada pela 410/09 e 430/11. 

 O estado de Goiás se configura em uma região estratégica para o desenvolvimento do 

país. As políticas de integração nacional intensificadas na década de 1970 visavam integrar e 

incorporar novas regiões ao modelo de desenvolvimento econômico vigente. Nesse contexto, 

Goiás, principalmente, devido à sua localização geográfica central e limítrofe com as demais 

regiões do país se tornava uma área estratégica (CASTILHO; CHAVEIRO, 2010). 

Para além da perspectiva estratégica, Goiás apresenta características ambientais 

propícias para o desenvolvimento da agropecuária, sustentado e concretizado a partir da 

Revolução Verde, que propiciou e viabilizou os investimentos desse tipo de economia em áreas 

de Cerrado. 

A água como fio condutor das atividades humanas se tornou um importante atrativo para 

subsidiar o setor agropecuário em Goiás. As políticas de incentivos fiscais; a localização 

geográfica; as condições ambientais favoráveis; os avanços tecnológicos; o pacote verde; a 

oferta de terras; a infraestrutura de logística; e a vasta rede drenagem foram os principais fatores 

que contribuíram para a expansão do agronegócio nesse estado. Contudo, o desenvolvimento 

econômico vigente e as práticas de manejo do solo que acompanham essas atividades são 

extremamente degradantes do solo e da água. 

Nascentes são importantes regiões de uma bacia, constituem ecossistemas com relevante 

diversidade ecológica, representam assim áreas especiais e frágeis diante das ações antrópicas 

(CALHEIROS, 2004). Diante da importância da água, como recurso essencial para a vida, e 

mais especificamente as nascentes, área de grande sensibilidade ambiental, as nascentes do rio 

Araguaia se apresentam como área de alta relevância ambiental, social e econômica para o 

estado de Goiás e para os demais estados que englobam a Bacia Hidrográfica Araguaia-

Tocantins. O uso do solo agropecuário avança em áreas de Cerrado e se torna muitas vezes uma 

ameaça para a conservação da água. 
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Tendo em vista o modelo de uso e ocupação do solo vivenciado pelo estado de Goiás e 

a importância das nascentes do rio Araguaia, essa pesquisa se propôs a desenvolver uma 

metodologia para identificar sub-bacias críticas quanto a qualidade das águas superficiais de 

onze nascentes do rio Araguaia, em Goiás. Os objetivos específicos foram: 

- confrontar parâmetros de qualidade das águas com a legislação vigente; 

- verificar a correlação entre os parâmetros de qualidade da água, uso do solo e 

sazonalidade climática nas respectivas sub-bacias; 

- apontar fontes poluidoras; 

- elaborar mapa de sub-bacias críticas; 

- apontar diretrizes para melhoria da qualidade das águas das sub-bacias analisadas. 

Para alcançar os objetivos propostos, se fez necessário um diagnóstico ambiental da área 

de estudo que considera a inter-relação dos fatores do meio físico, econômico-social e biótico. 

A interpretação de dados primários e secundários por meio de ferramentas estatísticas e Sistema 

de Informação Geográfica - SIG também foram fundamentais, assim como os referenciais 

teórico-metodológicos que fundamentam a pesquisa.  

A pesquisa está organizada em seis seções, a primeira é a introdução, seguida de quatro 

capítulos, conclusão e referências bibliográficas. O capítulo 1 é composto pela localização e 

caracterização da área de estudo. O capítulo 2 é constituído do referencial teórico utilizado para 

embasar a pesquisa que versa sobre temas que envolvem a temática de qualidade da água sob 

uma perspectiva geográfica. O capítulo 3 é referente à metodologia e procedimentos 

metodológicos que embasaram e tornaram possível a operacionalização da pesquisa. O capítulo 

4 é composto pela apresentação e discussão dos resultados da pesquisa.  

Os resultados da pesquisa podem servir como instrumentos técnico-científicos para 

subsidiar políticas públicas, gerenciamento e monitoramento dos recursos hídricos pelo poder 

público e privado. 
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2.  LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 A área de estudo pertence à Região Hidrográfica do Araguaia-Tocantins, uma das doze 

regiões hidrográficas do Brasil, que possui uma área de 918.822 km² e representa 11% do 

território nacional (ANA, 2014). Essa região abrange os estados de Goiás, Mato Grosso, 

Tocantins, Pará, Maranhão e Distrito Federal. Esse estudo em específico contempla a região da 

Alta bacia do Araguaia, onde foram selecionadas onze sub-bacias afluentes diretos do rio 

Araguaia, representando algumas de suas nascentes do lado goiano (FIGURA 1).  

 A área de estudo localiza-se na região sudoeste do estado de Goiás, situada nos 

municípios de Mineiros e Santa Rita do Araguaia, distantes 420 km e 500 km, respectivamente, 

da capital do estado – Goiânia (FIGURA 2). Ambos os municípios são limítrofes com o estado 

do Mato-Grosso, ao oeste, e no lado goiano, Mineiros é limítrofe de Portelândia, Perolândia, 

Jataí, Serranópolis, Chapadão do Céu, Caiapônia e Doverlândia, já Santa Rita do Araguaia é 

limítrofe apenas de Mineiros.  

 Os pontos amostrais localizam-se à jusante das sub-bacias selecionadas, logo antes de 

desaguarem no rio Araguaia, a fim de verificar se cargas poluentes ou contaminantes oriundos 

dessas sub-bacias chegam ao rio. A tabela 2 apresenta as sub-bacias, as respectivas áreas e o 

valor proporcional com relação a soma das sub-bacias. 
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Figura 1 – Mapa de Localização da Área de Estudo e das Sub-bacias Amostradas. 

 
   Fonte: Superintendência de Geologia e Mineração – SGM (2014). 

   Nota: Elaboração da autora. 
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Tabela 2 – Relação das Sub-bacias Amostradas e as respectivas áreas. 

Sub-bacias Amostras Área (ha) Área % 

Córrego Sem nome 2 (1) 312,3 1% 

Córrego Cabeceira Alta (2) 2.932 6% 

Córrego Ribeirãozinho (3) 4.695,8 9% 

Ribeirão Queixada (4) 20.348 39% 

Ribeirão Zeca Novato (5) 15.814 30% 

Córrego Estiva (6) 2.866 5% 

Córrego Divisa (7) 2.307,4 4% 

Córrego Quilômetro (8) 999 2% 

Córrego Servo (9) 1.066 2% 

Córrego Sem Nome 1 (10) 319 1% 

Córrego Barra (11) 715,5 1% 

Área total 52.375,4 100% 

 Nota: Elaboração da autora. 

 

 Os acessos aos municípios de Mineiros e Santa Rita do Araguaia são realizados por 

meio de rodovias federais e estaduais, dentre essas se destacam a BR 364, BR 359/GO 341, GO 

306 e GO 461 (AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRA - AGETOP, 2014). São 

importantes rodovias que integram a infraestrutura logística de escoamento da produção 

agropecuária da região sudoeste com as demais regiões do estado e do país. 

 O município de Mineiros é bastante representativo do dinamismo econômico que vive 

o sudoeste goiano, que nos últimos anos recebe investimentos de grandes grupos econômicos 

que ali se instalam, devido aos incentivos fiscais; à oferta de terras e à melhoria da 

infraestrutura, representada, principalmente, pela facilidade de escoamento da produção 



25 
 

agroindustrial (SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO – 

SEGPLAN, 2010). 

Figura 2 – Mapa de Localização dos Municípios da Área de Estudo. 

 
   Fonte: SGM (2014). 

   Nota: Elaboração da autora. 
 

 As principais empresas instaladas em Mineiros são a Marfrig, especializada em pecuária 

de corte; a Perdigão, no ramo da avicultura; e a usina sucro-alcooleira, Brenco. Diferente de 

Mineiros, Santa Rita do Araguaia possui pouca representatividade econômica nos setores 

agrícola e industrial, por isso têm a economia baseada no setor de serviços (SEGPLAN, 2010). 

 O crescimento populacional dos municípios de Mineiros e Santa Rita do Araguaia 

podem ser visualizados no gráfico da figura 3. Desde a década de 1970 até o último censo de 

2010, ambos os municípios obtiveram constante crescimento, com Mineiros apresentando um 

incremento populacional superior. O último censo registrou 52.935 habitantes em Mineiros, 

desses 91% vivem na cidade, enquanto que em Santa Rita a população é de 6.924 habitantes, 

com 88% em área urbana (IBGE, 2010). 
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Figura 3 – Gráfico da População de Mineiros e Santa Rita do Araguaia – GO, dos anos  de 

1970 – 2010. 

 

          Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

          Nota: Elaboração da autora. 

 

 

2.1 Geologia 

 

 O alto curso do rio Araguaia localiza-se no gráben homônimo. As rochas que ocorrem 

na área de estudo datam desde o período Permiano até o Quaternário, e são pertencentes à Bacia 

Sedimentar do Paraná (FIGURA 4). A Formação Botucatu, composta principalmente de 

arenitos, é predominante na área de estudo, fato esse que confere certa homogeneidade das 

características físico-ambientais (AQUINO et al., 2009).  

 O Grupo Passa Dois, representado pela Formação Corumbataí, composta por siltitos, 

ocorre no extremo norte da área de estudo. Os demais grupos e coberturas geológicas possuem 

menor representatividade. Dentre esses estão a Formação Serra Geral, constituída de basalto e 

arenito, localizada na última sub-bacia ao norte; a Cobertura Quaternária, mais recente, 

composta de areia, argila e cascalho, situada nas planícies do rio Araguaia; e a Formação 

Cachoeirinha formada por sedimentos areno-argilosos assentados na porção leste-sul da área 

(MOREIRA et al., 2008). 

A exumação de afloramentos de basalto e siltitos-argilitos mais antigos nas porções a 

jusante dessa alta bacia e a exumação dos arenitos nas porções a montante evidenciam a 
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denudação remontante dos sedimentos, arenitos e siltitos-arenitos/basaltos (CHEREM et al., 

2013). 

A denudação química é um processo resultante do intemperismo químico nas rochas, 

portanto é a retirada, através da água, de elementos ionizados no manto de alteração (CHEREM 

et al., 2012). Esse processo erosivo tem relação direta com a litologia e com as condições 

climáticas e se apresenta como relevante nos estudos sobre dinâmica do relevo.  

A diferença litológica condiciona o intemperismo químico que, por sua vez, influencia 

a morfogênese por meio da denudação diferencial. As características litológicas da área 

sugerem que a denudação química seja mais expressiva na porção norte da área, onde se situam 

as sub-bacias que drenam sobre basalto e siltito, pois essas são rochas mais suscetíveis ao 

intemperismo químico (CHEREM et al., 2013). 
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Figura 4 – Mapa Geológico da Área de Estudo. 

     Fonte: SGM (2014). 

     Nota: Elaboração da autora. 
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2.2 Relevo 

 

 O relevo presente na área de estudo é residual, caracterizado por morros e morrotes, 

constituídos por topos aplainados que atingem 900 m nos interflúvios, escarpas com 100 m de 

variação altimétrica e, no sopé das escarpas, relevo pouco dissecado (FIGURA 5). Os padrões 

de drenagem são dendríticos nas cabeceiras e paralelos nos canais principais (CASTRO et al., 

2004). 

O relevo da área sofre influência da litologia, caracterizada pela denudação química 

diferencial que resulta nas maiores altitudes nas sub-bacias situadas no centro e no sul da área, 

as quais apresentam vertentes amplas, enquanto que na parte norte possuem as menores 

altitudes.  

Em termos gerais, o relevo da área é homogêneo e, de acordo com a declividade 

observada na figura 6, os interflúvios apresentam relevo pouco dissecado, com variação de 

plano (0-3%) à suave ondulado (3-8%), enquanto que no sopé, próximo aos canais fluviais, se 

concentram as maiores declividades, com predominância de relevo ondulado (9-13%) e com 

menor representatividade, o relevo forte ondulado (21-45%) (PEREIRA; LOMBARDI NETO, 

2004). 

O relevo da área de estudo apresenta características propícias ao desenvolvimento de 

atividades agropecuárias, tendo em vista a grande proporção de áreas com baixa declividade, 

fator esse que favorece o manejo das terras por meio de maquinário e reduz o custo da produção. 

 A declividade do terreno indica o comportamento do escoamento superficial advindo 

das águas pluviais e a repercussão desse no solo e nos rios adjacentes. Nas áreas onde existem 

as maiores declividades a taxa de escoamento superficial é superior a de infiltração (PEREIRA; 

LOMBARDI NETO, 2004). 

 Ao considerar as declividades encontradas na área de estudo, infere-se que, no sopé é 

onde há maior possibilidade de ocorrência de escoamento superficial, enquanto que nos 

interflúvios a infiltração é predominante. 
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Figura 5 – Mapa Hipsométrico da Área de Estudo. 

 
    Fonte: Shuttle Radar Topographic Mission - SRTM (2014). 

    Nota: Elaboração da autora. 
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Figura 6 – Mapa de Declividade da Área de Estudo.  

 
 Fonte: SRTM (2014). 

 Nota: Elaboração da autora. 
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2.3 Clima 

 

A classificação climática de Goiás, segundo a classificação de Köppen, é de Clima 

tropical de Savana (Aw) e apresenta como principais características, duas estações climáticas 

bem definidas, um verão chuvoso de outubro a abril e um inverno seco de maio a setembro 

(SGM, 2006). Essas características climáticas conferem à região significativa influência do 

clima sobre os demais elementos do meio físico como solo, relevo, vegetação e água.  

A água, especificamente, sofre influência da precipitação e temperatura, que interferem 

diretamente nos parâmetros físicos, químicos e biológicos e afetam sua qualidade e 

disponibilidade (SILVA et al., 2008). 

 As médias anuais de chuvas em Goiás giram em torno de 1530 mm, enquanto que as 

médias mensais no período chuvoso ficam entre 250 e 300 mm, totalizando, aproximadamente, 

95% do valor total de chuvas, e no período seco este índice varia entre 30 e 50 mm (SGM, 

2006). 

Tendo em vista a influência da sazonalidade climática nas variações dos parâmetros 

físico-químicos da água, utilizou-se os dados mensais de precipitação do Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET, nos períodos e intervalos referentes às coletas de água feitas para esse 

estudo. As coletas ocorreram em outubro de 2012 e abril de 2013. A figura 7 ilustra a 

precipitação média entre os meses de setembro de 2012 e abril de 2013. 

Figura 7 – Gráfico da Precipitação Pluvial da Área de Estudo no Períodos de setembro de 

2012 – a abril de 2013.

 
       Fonte: INMET (2014).  

       Nota: Elaboração da autora. 
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 A variação do volume de chuvas verificado é de 74,5 mm no mês mais seco, em 

setembro, e 370,9 mm em março, representando o mês mais úmido. Nos meses da amostragem, 

outubro (começo da estação chuvosa); e abril (final da estação chuvosa) a precipitação 

registrada foi de 77,5 mm e 161,9 mm, respectivamente. 

 Esses valores de precipitação são representativos das condições normais que o centro-

oeste apresenta anualmente, típicos dessa região. Portanto corroboram para entender as relações 

do regime climático e as variações nos parâmetros físico-químicos da água. 

A temperatura do ar, juntamente com as chuvas, é bastante representativa das 

características marcantes do clima de Goiás. As médias mínimas anuais de temperatura são de 

12 °C, sendo que as menores médias mínimas mensais ocorrem nos meses de junho e julho, 

enquanto que as maiores médias máximas anuais são de 34 °C, observadas nos meses de agosto 

e setembro (SGM, 2006). 

 As temperaturas do ar encontradas na área de estudo, no período das amostragens, 

compreendido entre setembro de 2012 e abril de 2013 corroboram com as temperaturas gerais 

de Goiás (FIGURA 8). 

Figura 8 – Gráfico das Temperaturas Mínimas e Máximas Mensais da Área de Estudo. 

 

        Fonte: INMET (2014).  

          Nota: Elaboração da autora. 
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 O clima, representado principalmente pela precipitação e temperatura do ar condiciona 

os demais elementos do meio físico, como também é parte essencial do ciclo hidrológico. No 

que diz respeito à qualidade da água, interfere sobremaneira nos parâmetros físico-químicos. 

 Tendo por base a influência da sazonalidade climática na qualidade da água e as 

características do clima na área de estudo, é necessário considerar, analisar e comparar as 

variações de precipitação e temperatura em relação aos parâmetros aqui investigados 

(ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2002). 

 A frequência, intensidade e o quantitativo de chuvas implicam no fluxo do escoamento 

superficial, que por sua vez infiltra no solo ou escoa em direção aos rios e transporta sedimentos, 

partículas e elementos químicos. O material em suspensão e dissolvido transportado para os 

rios interfere nos parâmetros como OD, temperatura da água, pH, TDS, dentre outros, que estão 

diretamente associados à sazonalidade climática observada na área de estudo. 
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2.4 Solos 

 

 As principais classes de solo da área de estudo são os Neossolos Quartzarênicos; os 

Neossolos Litólicos; os Latossolos Vermelhos; e os Gleissolos (FIGURA 9). Os Neossolos, 

predominantes na área de estudo, são caracterizados pela pouca espessura ao longo do perfil, 

aproximadamente 20 cm ou menos, e pela inexistência do horizonte B. 

 Os Neossolos são divididos em quatro subordens, Flúvicos; Regolíticos; 

Quartzarênicos; e Litólicos, dos quais os dois últimos ocorrem na área de estudo. Os Neossolos 

Quartzarênicos são constituídos de um horizonte A assentado sobre um horizonte C composto 

de minerais bastante resistentes ao intemperismo, a exemplo o quartzo (LEPSCH, 2011). Na 

figura 9 é possível observar que o Neossolo Quartzarênico está presente em toda área de estudo 

e em maior proporção que os demais. O padrão da sua localização está associado ao material 

de origem da Formação Botucatu, constituída basicamente de arenitos, também predominante 

na área. Esses solos contêm grande porção de areia, o que lhes conferem baixa capacidade de 

coesão das partículas, armazenamento de água e nutrientes, portanto são solos pobres e 

suscetíveis à erosão (CABACINHA et al., 2010). 

 Os Neossolos Litólicos, além das características comuns a todos Neossolos, 

caracterizam-se pelo horizonte A diretamente sobre a rocha (LEPSCH, 2011). Na área de estudo 

está presente em menor proporção que os demais, compreendem uma pequena faixa no extremo 

sul da área, em apenas três sub-bacias. O Neossolo Litólico da área está associado às regiões de 

maiores declives dos interflúvios e sedimentos inconsolidados da Formação Cachoeirinha. 

 Os Latossolos são solos característicos de regiões quentes e úmidas como o Brasil, são 

caracterizados pelo alto grau de intemperização e, portanto, profundos com horizonte B 

latossólico espesso, porosos, com textura média a muito argilosa, ácidos, possuem baixa 

capacidade de troca catiônica e podem variar a coloração entre amareladas, alaranjadas e 

avermelhadas, como o caso do Latossolo Vermelho da área de estudo. 

 O Latossolo Vermelho representa o segundo em área, localizado no topo das bacias de 

drenagem e relacionado às regiões de menor declive. Devido suas características naturais, 

apresentam baixa fertilidade natural, contudo correções de pH e reposição de nutrientes o 

tornam favorável para a agricultura. 
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 A principal característica dos Gleissolos é a saturação com água, devido a ocorrência 

em locais rebaixados, fundos de vale e planícies, que lhe conferem uma coloração acinzentada 

(LEPESCH, 2011). Os Gleiossolos da área de estudo estão situados nas planícies fluviais e 

estão associados aos cursos d’água. 
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Figura 9 – Mapa de Solos da Área de Estudo. 
 

 
   Fonte: SGM (2014). 

    Nota: Elaboração da autora. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Qualidade da Água 

 

 Naturalmente, a água é um solvente. Essa característica se traduz na capacidade da água 

de incorporar substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no meio onde percola. Por isso, ao 

considerar apenas os processos naturais, a água é constituída de elementos oriundos do 

intemperismo químico e físico das rochas, que por meio das reações de hidrólise, dissolução, 

oxi-redução e complexação alteram as rochas. Além dos produtos como os minerais 

secundários, elementos químicos são liberados e incorporados ao meio (MAGALHÃES, 2006). 

 Os constituintes presentes na água são resultantes do processo de intemperismo das 

rochas e, portanto, seus elementos dissolvidos estão diretamente ligados ao material de origem 

de determinada área, assim como aos demais atributos do meio físico como a declividade, 

altitude, tipo de solo, clima e vegetação, os quais interagem entre si e influenciam na 

velocidade, direção e intensidade dos processos ambientais. 

 Contudo, a água não sofre apenas interferência dos processos naturais, os materiais e 

elementos constituintes da água também são reflexo das ações antropogênicas a sua volta. Dessa 

forma, os processos naturais e antrópicos são determinantes dos elementos que constituem a 

água (MAGALHÃES, 2006) 

 Os materiais constituintes da água são caracterizados afim de determinar a sua 

qualidade. Esta qualidade está relacionada aos elementos presentes e a finalidade de uso. Por 

isso, como salienta Magalhães Jr. (2005), em discussões feitas por Bayo (1999), qualidade da 

água não é um conceito universal e está mais ligado a subjetividade do pesquisador, como 

também não é estática, é variável no tempo e no espaço. Como visto, as características 

litológicas e ambientais são determinantes para caracterizar a água. Dessa forma os diferentes 

ambientes apresentam distintos níveis de qualidade. As ações humanas representadas pelo uso 

da água e do solo também interferem nesta qualificação (RIBEIRO, 2010). 

 A água assume um papel imprescindível no desenvolvimento das sociedades, que a 

utilizam de diversas formas e finalidades. Ao passo que houveram avanços tecnológicos, à água 

foi atribuída novas funcionalidades. Na sociedade moderna, os principais usos são destinados 

ao abastecimento público, doméstico, industrial, irrigação, dessedentação de animais, 
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recreação, geração de energia, navegação, transporte e dissolução de despejos domésticos e 

industriais (TUNDISI, 2011). 

 O fator crescimento populacional exerce pressão tanto na disponibilidade, quanto na 

qualidade da água, que vem acompanhado de um aumento da demanda no setor agrícola e 

industrial, os setores da economia que mais utilizam água. No que diz respeito à qualidade, as 

características da água de transportar elementos e materiais por onde escoa e a utilização da 

água como receptáculo de efluentes tratados e não tratados alteram profundamente sua 

qualidade em ambientes urbanos e rurais (TUNDISI, 2011). 

 Os fatores naturais e antrópicos que alteram a qualidade da água podem ser entendidos 

a partir da variabilidade temporo-espacial. A variação temporal ou sazonal que mais interfere 

na qualidade da água é aquela representada pelo clima de determinada região, principalmente 

pelo fator precipitação. A variabilidade espacial pode ser entendida de forma mais ampla e se 

refere a um conjunto de elementos físico-naturais e antrópicos, os primeiros representados pelo 

sistema rocha-solo-relevo-vegetação e o segundo pelos usos múltiplos da água e o uso do solo 

(PINHEIRO, 2004). 

 A alteração da qualidade da água é evidenciada através da poluição e da contaminação. 

A poluição é entendida como o resultado das atividades humanas que alteram as características 

da água, que direta ou indiretamente possam prejudicar a saúde da biota ou criem condições 

impróprias de uso (PINHEIRO, 2004). De forma mais específica, está relacionada às alterações 

físicas da água, que estão no campo do visível, como cor, odor e sabor (RIBEIRO, 2010). 

 A poluição da água pode ocorrer por meio de fontes pontuais e difusas. As fontes 

pontuais são aquelas oriundas de lançamento de efluentes domésticos e industriais, geralmente 

mais fáceis de identificar, pois têm uma localização definida. As fontes difusas de poluição 

possuem uma abrangência espacial maior, associadas a grandes áreas e eventos pluviométricos, 

e por isso há uma dificuldade maior em identificar as fontes poluidoras. Como a contribuição 

da área é maior há também uma maior variabilidade de poluentes, nesse sentido as áreas 

agrícolas são as principais responsáveis por esse tipo de poluição (PINHEIRO, 2004). 

 Enquanto que a poluição está relacionada às mudanças nas características físicas da 

água, a contaminação está ligada às alterações químicas e biológicas, ou seja, a modificação de 

suas características por bactérias, vírus ou substâncias tóxicas. A poluição e contaminação das 
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águas podem ocorrer simultaneamente e por meio de três circunstâncias principais: 

precipitação; escoamento superficial; e infiltração (PINHEIRO, 2004). 

 

3.2 Processos Ambientais em Bacias Hidrográficas 

  

A bacia hidrográfica é considerada uma unidade espacial, passível de análise e 

planejamento. Porto; Porto (2008) definem bacia hidrográfica como sendo uma área de 

captação natural da água de precipitação, que faz convergir o escoamento para um único ponto 

de saída. Oliveira; Brito (1998) consideram a bacia hidrográfica como 

[...] a área de drenagem que contém o conjunto de cursos d’água que convergem para 

esse rio, até a seção considerada, sendo portanto, limitada em superfície a montante, 

pelos divisores de água, que correspondem aos pontos mais elevados do terreno e que 

separam bacias adjacentes (OLIVEIRA; BRITO, 1998, p. 104). 

 Mendonça; Santos (2006) ainda ressaltam que a bacia hidrográfica transporta água, 

sedimentos e materiais para o exutório. A bacia hidrográfica se constitui em um sistema 

ambiental aberto, dotado de complexos processos de entrada e saída de matéria e energia. Esses 

processos são influenciados pelas características físicas da bacia, como rocha, solo, relevo, 

vegetação e clima. Ademais, o homem se configura em um componente importante na geração 

de matéria, que interfere sobremaneira nos fluxos de matéria e energia. 

Os processos que ocorrem em uma bacia hidrográfica estão diretamente ligados ao ciclo 

hidrológico. A precipitação é responsável pelos inputs, ou seja, entrada de energia, enquanto 

que os fluxos e a evapotranspiração são alguns dos processos que correspondem aos outputs, 

saída de energia ou matéria (CHRISTOFOLETTI, 1999).  

A precipitação interfere diretamente na dinâmica de fluxos que, por sua vez também 

sofre influência do relevo, do tipo de solo e da vegetação e pode acarretar duas situações 

distintas no que diz respeito a qualidade da água, na primeira pode diluir as cargas poluentes, 

como também contribuir para a renovação das águas fluviais, importante processo que favorece 

o aumento da concentração de oxigênio na água, essencial para as espécies aquáticas, nesse 

caso colabora positivamente para a qualidade da água (SILVA et al., 2008); na outra situação, 

e essa dependerá do tipo de manejo e grau de conservação do solo, as águas pluviais carreiam 

as partículas e substâncias da atmosfera e do solo, transportando substâncias e materiais 

dissolvidos que podem escoar ou infiltrar, dependendo do relevo da área. Quanto maior a 

declividade maior a taxa de escoamento, enquanto que menor a declividade maior a taxa de 
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infiltração. O tipo de solo e as características morfológicas, estruturais, físicas e químicas 

também influenciam na velocidade da infiltração. 

 A vegetação preservada ou o solo exposto além de influenciarem em maior taxa de 

infiltração e escoamento, respectivamente, são determinantes na natureza e quantidade das 

partículas e elementos transportados no escoamento, pois o solo desprotegido pode ser erodido 

com o impacto das chuvas e assim aumentar a quantidade de material transportado. 

(SÁNCHEZ, 2013). 

A interceptação, infiltração, percolação e escoamento são os principais processos 

responsáveis pela dinâmica dos fluxos em uma bacia hidrográfica. A interceptação das chuvas 

pela vegetação faz com que parte da água seja armazenada pelas árvores e pela serrapilheira 

acumulada no solo (GUERRA, 2009).  A vegetação promove a proteção do solo contra o 

impacto das gotas das chuvas, que dependendo da intensidade podem provocar processos 

erosivos. 

A água não interceptada que atinge o solo, dependendo das características 

morfopedológicas do terreno, pode infiltrar e percolar. Enquanto que a infiltração é o processo 

em que a água circula verticalmente o solo impulsionada pela força gravitacional, podendo 

chegar até o lençol freático; a percolação é a circulação da água por meio da atração capilar, 

que pode direcionar o fluxo em todas as direções, quanto maior o tamanho dos poros, maior 

será a força capilar (GUERRA, 2009). 

Quando a capacidade de infiltração, determinada pela taxa máxima de absorção da água 

e intensidade das chuvas, é ultrapassada, a água escoa sobre a superfície do solo em direção aos 

canais fluviais (GUERRA, 2009).    

Esses processos responsáveis pela dinâmica fluvial são fundamentais para a manutenção 

e equilíbrio do ciclo hidrológico. Contudo, as atividades humanas, territorializadas nas bacias 

hidrográficas, comprometem a dinâmica natural. O uso e manejo do solo se configuram nas 

formas mais expressivas de degradação ambiental e a água fluvial receptora da matéria 

produzida nas bacias torna-se vulnerável as ações que nelas ocorrem. 

A configuração da bacia hidrográfica como um sistema possibilita a análise das distintas 

variáveis integrantes, seja do meio físico, biótico e econômico-social. Esse arranjo espacial 

também representa uma unidade de planejamento e gestão. Entendendo a bacia como um 

sistema, Mendonça; Santos (2006) citam Mendonça (1993) e afirmam que com base na Teoria 
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Geral dos Sistemas, a bacia hidrográfica pode ser uma unidade passível de análise quantitativa 

e qualitativa dos fluxos de matéria e energia. E ainda ressaltam a utilização crescente na 

geografia física dessa unidade para fins de análise e gestão.  

 

3.3 Uso do Solo e Qualidade da Água 

 

Os biomas no mundo são diversos, cada qual apresenta e representa uma particularidade 

influenciada pela localização geográfica, o que reflete nas mais variadas características físico-

ambientais, assim como nos tipos e formas de ocupação do solo. Por isso, a qualidade da água 

nessas diversas nuances da paisagem é distinta. 

  Estudos em território nacional que visaram avaliar a qualidade da água (ALMEIDA; 

SCHWARZBOLD, 2003; Ramos et al., 2006; Bonnet et al. 2008; ROCHA et al., 2013) 

identificaram correlações significativas entre qualidade da água e uso do solo e/ou precipitação. 

Almeida, Schwarzbold (2003), no Rio Grande do Sul, avaliaram a relação da qualidade da água 

com a sazonalidade e uso do solo e constataram que, no geral, a pior qualidade da água foi 

aquela durante o período chuvoso, o que evidencia a relação inversamente proporcional da 

chuva e qualidade da água. Contudo, esses resultados são de uma avaliação geral, pois ao olhar 

os resultados isoladamente alguns parâmetros apresentam resultados semelhantes tanto no 

período seco, quanto no chuvoso, como o caso do nitrato, um parâmetro mais associado ao uso 

do solo do que à sazonalidade.  

Segundo Ribeiro (2010), os parâmetros que mais sofrem influência da sazonalidade 

pluvial são a turbidez, pH, total de sólidos dissolvidos e sólidos em suspensão, observação essa 

que corrobora com os resultados de Almeida; Schwarzbold (2003). 

Em Goiás, Bonnet et al. (2008) analisaram as relações entre qualidade da água e uso do 

solo e assim como Almeida; Schwarzbold (2003), Ribeiro (2010), Blume et al. (2010), 

Damasceno et al (2008), Freire; Castro (2013) observaram as correlações entre a qualidade da 

água e a variação sazonal e os vários usos do solo. Bonnet et al. (2008) investigaram o Índice 

Normatizado de Vegetação Remanescente5 - NRVI de bacias hidrográficas e relacionaram com 

os resultados de qualidade da água, por conseguinte constataram que a tendência das bacias 

                                                           
5 Índice que permite identificar a presença de vegetação remanescente e caracterizar sua distribuição espacial, 

como também a evolução no decorrer do tempo.  
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mais convertidas para uso agropecuário é de apresentarem os piores resultados para qualidade 

da água. 

Em áreas de Cerrado, também em Goiás, Rabelo et al. (2009) encontraram relações 

significativas entre a influência do uso do solo e qualidade da água comparando duas bacias 

hidrográficas com distintos graus de antropização. A piora da qualidade da água esteve 

associada à bacia que apresentou maior percentual de áreas antropizadas. 

A avaliação da qualidade da água é fundamentada na identificação e quantificação de 

partículas e substâncias que alteram as características físicas, químicas e biológicas da água. A 

avaliação é realizada a partir da análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos, que 

possuem limites toleráveis de acordo com os tipos de uso da água  estabelecidos por legislação 

competente. 

O foco dado a essa pesquisa é para as alterações da qualidade da água em áreas agrícolas. 

A dinâmica de uso do solo nessas áreas é distinta em relação a áreas urbanas, devido a uma 

série de fatores, como por exemplo, as atividades próprias a cada área, a configuração territorial, 

a dinâmica de fluxos, dentre outros (MOTA, 2011).  

As fontes de poluição das águas em áreas agrícolas são do tipo difusa, essa característica 

implica na configuração do transporte de matéria através do escoamento superficial e ou 

infiltração. Mota (2011) destaca os principais constituintes do escoamento superficial: 

 Sólidos sedimentáveis, de vários tipos e tamanhos; 

 Matéria orgânica; 

 Nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio; 

 Defensivos agrícolas e fertilizantes; 

 Bactérias e organismos patogênicos; 

 Vários compostos químicos; 

 Metais pesados. 

A intensificação do uso do solo em áreas agrícolas contribui com a alteração da 

qualidade da água por meio da erosão e da utilização de agrotóxicos (TUNDISI; TUNDISI, 

2011). A ocupação de áreas destinadas a agropecuária exige, na maioria dos casos, a retirada 

da vegetação nativa para o cultivo das lavouras ou até mesmo para a formação de pastagens 

para o gado. Ademais, a produção em larga escala com objetivo de alcançar alta produtividade 

demanda a utilização de fertilizantes e agrotóxicos na produção (CARVALHO et al., 2000). 
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 Os fatores clima, tipo de solo, declividade e a cobertura vegetal são decisivos para 

determinar a intensidade dos processos erosivos. A intensidade das chuvas potencializa os 

processos erosivos em regiões de clima tropical, como no caso do Brasil; o declive mais 

acentuado favorece esses processos; o tipo de solo também implica na suscetibilidade à erosão; 

a vegetação serve como proteção ao impacto das chuvas no solo e também preserva as 

propriedades físicas do solo (SÁNCHEZ, 2013).  

Alguns processos que envolvem o uso do solo pela agropecuária são descritos por 

Carvalho et al. (2000). 

Tanto a agricultura como a pecuária têm uma necessidade imediata: o espaço físico. 

Isto faz do desmatamento a primeira consequência prejudicial ao ambiente. Com isto 

o solo desnudo fica exposto à lixiviação superficial (que leva consigo a deposição 

orgânica de vegetais e sua microfauna associada) e à lixiviação profunda (que 

promove uma lavagem dos nutrientes nas camadas subsequentes) (CARVALHO et 

al., 2000, p. 618). 

 

Essas ações ocorrem nas primeiras fases de ocupação do solo, ou seja, de preparação 

para o plantio. As águas pluviais transportam matéria e nutrientes do solo desprotegido para as 

áreas mais baixas do terreno que convergem para os rios e alteram significativamente suas 

águas. No mesmo estudo realizado por Carvalho et al. (2000), foi observado que os parâmetros 

temperatura da água, turbidez, pH e OD foram os mais influenciados pela sazonalidade 

climática e que na comparação com o uso do solo a pouca cobertura vegetal influenciou nos 

parâmetros sólidos suspensos e condutividade elétrica. 

A presença e a proporção de cobertura vegetal nativa estão relacionadas ao grau de 

antropização de determinada área. Essa é extremamente importante para a manutenção do ciclo 

hidrológico e consequentemente da qualidade da água, pois funciona como fator de equilíbrio 

entre escoamento e infiltração, como também auxilia na fixação das partículas do solo, evitando 

assim os processos erosivos.  

Em especial, a faixa de vegetação ripária exerce função de filtragem superficial de 

sedimentos, uma vez que absorve nutrientes e elementos oriundos do escoamento superficial 

das áreas mais elevadas (RODRIGUES; NAVE, 2000). A zona ripária desempenha papel 

importante no equilíbrio hidrológico, pois auxilia na estabilização das margens de rios e 

funciona como filtro entre as regiões mais altas das vertentes e o canal fluvial. Portanto essa 

zona é primordial para a manutenção da qualidade da água e ainda contribui com a estabilidade 

térmica dos pequenos cursos d’água (LIMA, 1989). 
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O outro viés da alteração da qualidade da água é centrado na utilização de fertilizantes 

e agrotóxicos, esse último definido pela Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, como sendo  

[...] produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 

uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos; 

[...] substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

As principais culturas que utilizam agrotóxicos são a soja, milho, cana-de-açúcar, arroz 

irrigado, café, algodão, feijão, pastagem, citros e trigo. Contudo, os mesmos produtos 

empregados na produção para proteger contra pragas ou favorecer o crescimento das mudas e 

o aumento da produção é nocivo também a espécies não alvos da sua utilização, como o caso 

de microrganismos presentes no solo, peixes, biota aquática em geral e a espécie humana 

(LAVORENTI et al., 2003). 

Os agrotóxicos possuem classificações quanto ao organismo alvo que irão combater e 

ao grupo químico, como também a classificação quanto a toxidade estabelecida por órgãos 

responsáveis como a Organização Mundial da Saúde - OMS, num contexto mundial, e o 

Ministério da Saúde - MS, no Brasil. Quanto ao organismo alvo são classificados como: 

a) Inseticidas; 

Principais representantes químicos: Organofosforados, Carbamatos, 

Organoclorados, Piretróides. 

b) Fungicidas; 

Principais representantes químicos: Etileno-bis-ditiocarbamatos, Trifenil 

estânico, Captan, Hexaclorobenzeno. 

c) Herbicidas; 

Principais representantes químicos: Paraquat, Glifosato, derivados do ácido 

fenoxiacético, Pentaclorofenol, Dinitrofenóis. 

d) Outros grupos: Raticidas; Acaricidas; Nematicidas; Molusquicidas; Fumigantes. 

Quanto à toxidade classificada pelo MS são divididos em: 

I. Altamente Tóxico; 

II. Medianamente Tóxico; 

III. Pouco Tóxico; 

IV. Praticamente não Tóxico; 
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Pensando a realidade brasileira, em números absolutos, a região centro-oeste, dentre 

todas as regiões do Brasil é aquela que mais consumiu agrotóxicos e que mais consumiu 

agrotóxicos de toxidade classe I, no ano de 2012, Mato Grosso e Goiás lideram esse ranking 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE – IBAMA, 2014). 

É notório que todos os tipos possuem um nível de toxidade que irá afetar solo, ar, água, 

plantas, animais e os seres humanos. As questões levantadas são: qual a proporção de elementos 

químicos utilizados na produção de agrotóxicos chega aos rios e altera a qualidade da água? De 

que maneira os atributos do meio físico interagem com esses produtos e elementos? 

As propriedades físico-químicas dos agrotóxicos, a forma de aplicação, as 

características do solo, e as condições ambientais (representada principalmente pela 

precipitação) são determinantes no destino ambiental do agrotóxico e nos processos envolvidos 

como a lixiviação, escoamento superficial, sorção, degradação química e biológica e 

volatização (REBELO, CALDAS, 2014). 

De forma geral, o agrotóxico atinge o solo após a aplicação e o destino final é 

determinado pelos processos de retenção, transformação e transporte. O processo de retenção 

compreende a fase em que as moléculas de agrotóxicos são retidas, impedindo a movimentação, 

significa dizer que houve o processo de adsorção, enquanto que a dessorção é o retorno das 

moléculas à solução do solo. Esse processo é determinante para verificar a eficácia de um 

agrotóxico (LAVORENTI et al., 2003). 

A transformação de um agrotóxico é a alteração de suas moléculas por meios bióticos e 

abióticos, onde ocorre a biodegradação e degradação química, respectivamente. A 

transformação pode resultar tanto na diminuição, como no aumento da toxidade. Outro fator 

importante desse processo é relativo a dissipação e persistência, que significa a parte do 

agrotóxico que é mineralizada ou que permanece no ambiente, resultando no índice de meia 

vida que expressa o tempo em que 50% da quantidade total aplicada encontra-se dissipada no 

solo ou na água (LAVORENTI et al., 2003). 

O transporte de agrotóxicos pode ocorrer por meio da lixiviação que corresponde a 

movimentação vertical no solo; o escoamento superficial que consiste no transporte do 

agrotóxico na superfície do solo através da água das chuvas; e a volatização que é a mudança 

do estado sólido ou líquido para o estado gasoso (LAVORENTI et al., 2003). Os processos de 
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escoamento e volatização são os que mais comprometem a qualidade da água superficial. 

Sapadotto et al. (2004) afirmam que os 

[...] agrotóxicos, além de cumprirem o papel de proteger as culturas agrícolas das 

pragas, doenças e plantas daninhas, podem oferecer riscos à saúde humana e ao 

ambiente. O uso freqüente, e muitas vezes incorreto, de agrotóxicos oferece riscos 

como contaminação dos solos agrícolas, das águas superficiais e subterrâneas, dos 

alimentos, apresentando, conseqüentemente, riscos de efeitos negativos em 

organismos terrestres e aquáticos e de intoxicação humana pelo consumo de água e 

alimentos contaminados, assim como o risco de intoxicação ocupacional de 

trabalhadores e produtores rurais (SAPADOTTO et al., 2004, p. 8). 

 

Dois dos ingredientes ativos mais utilizados em agrotóxicos da região centro-oeste, o 

glifosfato e a atrazina, assim como outros ingredientes, têm em sua composição os elementos 

químicos nitrogênio e fósforo que também integram a composição dos fertilizantes químicos, 

esses elementos em grandes proporções podem causar a eutrofização dos rios e configura um 

impacto ambiental definido por Tundisi; Tundisi (2011) como resultado do enriquecimento das 

águas, principalmente por nitrogênio e fósforo, esse processo faz com que haja um 

desenvolvimento rápido de plantas aquáticas, em específico as cianobactérias, que produzem 

substâncias tóxicas que podem afetar a saúde da biota associada e do homem, assim como 

reduzir a penetração da luz na água, interferindo no sistema aquático. 

Os fertilizantes são utilizados para melhorar a produtividade dos solos e das plantas. Os 

principais elementos constituintes são o nitrogênio, fósforo e potássio. Juntamente com o 

nitrogênio, o fósforo se constitui em um dos principais nutrientes dos processos biológicos, por 

isso essencial para plantas e para o solo (RESENDE, 2002).  

Solos pobres quimicamente, ou degradados requerem a aplicação de fertilizantes 

químicos para suprir a deficiência natural ou induzida de nutrientes, no entanto, a introdução 

de altas taxas de fertilizantes e aplicação inadequada pode provocar a contaminação das águas 

e a eutrofização dos rios (RESENDE, 2002).  

Tendo em vista a larga utilização de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura, muitos 

trabalhos que procuram avaliar a qualidade da água em áreas agrícolas se atentam para as 

concentrações de nitrogênio e fósforo, assim como dos produtos originados dos processos a 

eles associados.  

Almeida; Schwarzbold (2003) verificaram, dentre outros parâmetros, baixas 

concentrações de nitrato e fósforo total em locais onde havia um adequado manejo do solo nas 

áreas agrícolas que investigaram. Diferentemente desses referidos autores, Freire; de Castro 
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(2014) identificaram que em áreas agrícolas de pastagem e solo exposto as concentrações de 

nitratos foram altas, evidenciando a interferência do uso e manejo do solo na qualidade da água. 

Zucco et al. (2014) encontraram, através de ferramentas estatísticas, correlações significativas 

de usos agrícolas e altos índices de compostos de nitrogênio, como nitrato e nitrito. 

Entre os estudos que procuram avaliar a qualidade da água, também existem aqueles 

que analisam a presença, quantidade e comportamento dos agrotóxicos sob diferentes culturas, 

como Armas et al. (2005); Barizon et al. (2006); Moraes; Rossi (2010); Belo et al. (2012). 

Morais (2009) realizou um estudo na região das nascentes do rio Araguaia, regiões de 

recarga do Aquífero Guarani, abrangendo parte de Mato Grosso e Goiás. Nesse estudo foi 

identificada a presença na água de 7 dos 8 agrotóxicos selecionados para a pesquisa. Nos testes 

realizados, verificou-se que pequena parte dos agrotóxicos ficou adsorvida ao solo e parte dessa 

dessorveu e somou-se ao restante que não havia adsorvido, ficando disponível para movimentar 

no solo e lixiviar para camadas mais profundas até o freático. Esses resultados se devem à 

existência dos Neossolos Quartzarênicos, predominantes nessa região, que são solos arenosos, 

com pouca matéria orgânica e minerais de argila, propensos à lixiviação dos agrotóxicos. 

Em outro estudo, também em área de recarga do Aquífero Guarani, mas em Ribeirão 

Preto/SP, Pessoa et al. (1999) verificaram que em comparação ao Latossolo Vermelho 

Psamítico, os agrotóxicos estudados deslocam mais no perfil do Neossolo Quartzarênico Órtico, 

reforçando as características naturais dos Neossolos Quartzarênicos, que expressam alto risco 

de contaminação. 

Quando a capacidade de infiltração do solo é alta, a vulnerabilidade do solo à carga 

contaminante também é alta, portanto condição favorável de contaminação do lençol freático, 

caso esse do Neossolo Quartzarênico. O Latossolo Vermelho, quando comparado ao Neossolo 

Quartzarênico, apresenta potencial de escoamento superficial maior, e por isso favorece o 

escoamento da carga contaminante, o que torna as águas superficiais mais susceptíveis à 

contaminação (COUTINHO et al., 2008). 

 

3.4 Indicadores de Qualidade da Água 

 

O CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- SISNAMA, dentre outras atribuições é responsável por estabelecer normas e padrões 

nacionais de controle de poluição das águas. Por meio da Resolução n° 357, de 17 de março de 
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2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. As 

águas doces (salinidade igual ou inferior a 5%) no Brasil são dividias em cinco classes: 

 classe especial: águas destinadas ao abastecimento doméstico sem prévia ou com 

simples desinfecção e à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

 classe 1: águas destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário 

(natação, esqui aquático e mergulho); à irrigação de hortaliças consumidas cruas e de 

frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas, sem a remoção 

de película; e ainda à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas 

à alimentação humana; 

 classe 2: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; 

à irrigação de hortaliças e de plantas frutíferas; e à criação natural e/ou intensiva de 

espécies destinadas à alimentação humana; 

 classe 3: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras e à 

dessedentação de animais; 

 classe 4: águas destinadas à navegação; à harmonia paisagísticas e aos usos 

menos exigentes.  

 A presença e quantidade dos elementos existentes na água estão relacionadas, 

principalmente, ao uso a que se destina e ao uso e cobertura do solo em determinada bacia. Por 

isso, a escolha dos parâmetros a serem utilizados para realizar a avaliação da qualidade das 

águas é feita de acordo com os usos da água, do solo, o menor custo para o monitoramento, e a 

facilidade da medição e leituras das amostras (RIBEIRO, 2010). 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do estado de São Paulo - 

CETESB utiliza em seus estudos cinquenta parâmetros de qualidade da água, divididos em 

físicos, químicos, biológicos e ainda ecotoxicológicos6. A Companhia de Saneamento de Goiás 

                                                           
6 Sistema Microtox, teste de Ames para a avaliação de mutagenicidade e teste de toxicidade crônica a Ceriodaphnia 

dúbia. 
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S/A - SANEAGO, por meio de relatórios anuais, informa aos consumidores sete parâmetros 

básicos: coliformes totais, coliformes termotolerantes, pH, cor aparente, turbidez, flúor e cloro 

residual. 

O aglomerado de parâmetros de qualidade da água resulta em índices de qualidade da 

água, que são propostos a fim de resumir as variáveis encontradas. Pinheiro (2004); Sanchez 

(2013) ressaltam que os índices de qualidade das águas funcionam com o objetivo de: 

- ser instrumento para interpretar dados e avaliação de resultados; 

- representar a qualidade da água em uma escala numérica; 

- para efeito de comparação da condição da água no tempo e no espaço; 

- para uma comunicação de forma universal entre profissionais e o público; 

Atualmente, a utilização de indicadores é instrumento fundamental da gestão ambiental. 

Magalhães Júnior (p. 171, 2007) afirma que “os indicadores são informações de caráter 

quantitativo resultantes do cruzamento de pelo menos duas variáveis primárias”. A dimensão 

quantitativa dos indicadores confere à informação um caráter pragmático.   

 Os indicadores são sustentados pela base de dados primários, que no caso de estudos 

que visam avaliar a qualidade da água, são obtidos por meio de coleta de água em rios, córregos, 

reservatórios, etc. A integração e síntese dos dados de coleta e dos indicadores resultam no 

índice ou índices, ou seja, na simplificação dos dados e indicadores (MAGALHÃES JÚNIOR, 

2007). 

 Ainda que os indicadores sejam de base quantitativa, a escolha das variáveis que irão 

compor os indicadores está no campo da subjetividade, fato esse que confere críticas à 

utilização de índices e indicadores, principalmente devido aos riscos da simplificação e do juízo 

de valor o qual o pesquisador está sujeito (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 

 Na perspectiva da qualidade da água, os índices de qualidade da água - IQA são os mais 

utilizados no Brasil e no mundo. Esses visam identificar qualitativamente, a partir de dados 

quantitativos, a qualidade da água. 

Nesse sentido, os índices de qualidade das águas são indispensáveis para fins de 

planejamento e planos de monitoramento de bacias hidrográficas. Para tanto, índices de 



51 
 

qualidade das águas foram desenvolvidos por estudiosos e fundações de pesquisa. O quadro 2 

a seguir identifica alguns índices e suas principais características (PINHEIRO, 2004). 

Quadro 2 - Índices de Qualidade da água. 

 

Índices de Qualidade das Águas (IQA) 

 

 

Principais Características 

 

Índice de Horton 

Primeiro IQA de uso geral. Foram 

selecionados oito parâmetros e cada um com 

uma escala de classificação que vai de 0 

(água de pior qualidade) a 100 (para água de 

melhor qualidade). 

 

Índice da National Sanitation Foundation 

(NSF-WQI) 

Com base no método Delphi, que se constitui 

em pesquisa de opinião de profissionais. Esse 

índice se baseia na opinião de um grupo de 

profissionais e dados dos parâmetros de 

qualidade. 

 

 

 

Índice de Prati 

Juntamente com colaboradores Prati 

desenvolveu um IQA baseado em sistemas 

adotados na Inglaterra, Alemanha, Ex - 

União Soviética e Tchecoslováquia, Nova 

Zelândia, Polônia e alguns estados dos 

Estados Unidos.  Envolvia treze poluentes e 

faixas de variações em cinco classes, em que 

para cada poluente foi desenvolvida uma 

função matemática. 

 

Índice de Bascarán 

Adota valor percentual correspondente ao 

valor de cada parâmetro e ao peso de cada 

parâmetro. 

Fonte: Pinheiro (2004).  
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Os IQA’s são adotados por vários órgãos de controle ambiental para fins de 

planejamento, monitoramento e identificação de áreas poluídas e de fontes poluidoras, como 

por exemplo: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB; Fundação 

Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais – FEAM-MG; Fundação Estadual de Meio 

Ambiente – Pantanal – FEMAP-MS, dentre outros (PINHEIRO, 2004). 

 Os IQA’s expressam uma representação da realidade em um determinado momento no 

tempo e no espaço. Os valores que integram o IQA são resultantes da combinação e interação 

dos elementos físico-naturais e socioeconômicos presentes na unidade territorial de análise, 

nesse caso a bacia hidrográfica. A partir desse entendimento é possível estabelecer que para 

compreender os resultados do IQA é necessário ter como base os processos ambientais inter-

relacionais que ocorrem na bacia, pois a qualidade da água é diretamente proporcional à 

qualidade ambiental da bacia como um todo.  

 No presente estudo, em específico, para a escolha dos parâmetros foi considerada a 

disponibilidade das ferramentas para a coleta; os recursos financeiros e humanos disponíveis 

para execução das coletas e análises; e também os usos do solo na área de estudo. Foram 

avaliados sete parâmetros físico-químicos: Temperatura; TDS; pH; Eh; OD; nitrato; e fósforo. 

As características de cada um são descritas a seguir. 

  

3.4.1 Parâmetros Físico-Químicos 

 

Os parâmetros físicos da água dizem respeito, em geral, às características visíveis e 

percebidas pela visão, tato ou olfato, dentre esses estão: temperatura, cor, odor, turbidez, sólidos 

dissolvidos, sólidos em suspensão e condutividade elétrica. 

 

3.4.1.1 Temperatura  

 

 A temperatura da água sofre influências referentes à sazonalidade climática e diurna, ou 

em função da profundidade. Além das condições naturais de incidência solar, latitude, estação 

do ano, hora do dia, fluxo e profundidade, as atividades antropogênicas também interferem na 

variação da temperatura, se destacando as atividades industriais e as de usinas hidroelétricas 

(RIBEIRO, 2010). 

 As variações de temperatura da água afetam outros parâmetros como o oxigênio 

dissolvido, pois o aumento da temperatura provoca a diminuição da solubilidade dos gases e 
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consequentemente na diminuição do OD. Tendo em vista a sensibilidade dos seres aquáticos à 

variação da temperatura, essas variações comprometem toda a biota associada e interferem no 

desenvolvimento e manutenção da vida das espécies aquáticas.  

 

3.4.1.2 Total de Sólidos Dissolvidos  

 

 O TDS é um parâmetro que contabiliza as características físicas de parte dos materiais 

presentes na água e esses, por sua vez, influenciam na sua coloração. O TDS pode ser orgânico, 

inorgânico, volátil e não volátil (RIBEIRO, 2010). 

O TDS é um parâmetro que está relacionado às características físico-naturais da área, 

fundamentado principalmente, no material geológico de origem que sustenta determinada 

região, onde os processos químicos de intemperismo que esculpem as rochas e formam 

sedimentos e partículas são transportados até os rios. As variáveis que mais afetam o TDS são 

a precipitação e o material de origem. 

Enquanto um processo químico pode ser mensurado a partir da análise do que é perdido 

em águas fluviais, para tanto, o cálculo de carga total dissolvida (TDS; mg. Lˉ ¹) é um 

importante parâmetro que auxilia na contabilização da denudação química (CHEREM, et al. 

2013). 

Os parâmetros químicos da água são aqueles referentes aos elementos químicos 

constituintes e se destacam: pH, alcalinidade, dureza, cloretos, ferro, nitrogênio, fósforo, OD, 

demanda bioquímica de oxigênio - DBO e demanda química de oxigênio - DQO. 

 

3.4.1.3 Potencial Hidrogeniônico 

 

 O pH é uma medida da concentração de íons de hidrogênio contidos na água, oriundos 

da dissolução das rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação de matéria orgânica, 

fotossíntese, como também de dejetos domésticos e industriais (VON SPERLING, 2005). 

 Os valores de pH indicam a acidez, neutralidade e alcalinidade da água, esses valores 

variam entre 0 e 14, em que, pH < 7 – ácido; pH = 7 – neutro; pH > 7 – básico. Em condições 

normais o pH da água deve estar em uma faixa entre 6 e 9. As variações nos valores de pH 

afetam a fisiologia das espécies aquáticas; acarretam em alterações da água como a precipitação 

de elementos químicos, e alteram a solubilidade de nutrientes (CETESB, 2009). 
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 As alterações de pH da água podem ser indicativos de presença de algas, presença de 

efluentes industriais, e influencia no equilíbrio de compostos químicos, portanto valores baixos 

ou elevados provocam questionamentos referentes à outros parâmetros químicos que possam 

causar maiores prejuízos ao ambiente. 

 

3.4.1.4 Potencial Redox 

 

 O Eh é utilizado para verificar a capacidade de perda ou ganho de elétrons na água. Um 

ambiente que perde elétrons é considerado oxidado, enquanto que aquele que ganha elétrons é 

um ambiente redutor. 

 Nos rios, os valores de Eh estão relacionados à presença de matéria orgânica e oxigênio 

disponível na água, fatores esses que correlacionam esse parâmetro com o OD, já que ambos 

têm relação com matéria orgânica e oxigênio. 

  Para realizar as reações de oxidação da matéria orgânica é necessária grande quantidade 

de oxigênio. Por isso, o parâmetro Eh possibilita identificar o saldo entre perda e ganho de 

elétrons e consequentemente avaliar a capacidade de autodepuração do ambiente.  

 Os valores ideais de Eh não são estabelecidos pela legislação, contudo, estudos que 

procuram avaliar a qualidade da água (DAMASCENO et al., 2008; VIEIRA et al., 2004) 

consideram que, em valores aproximados, os valores inferiores a 200 mV sejam baixos e 

representam a baixa capacidade de autodepuração do rio. 

 

3.4.1.5 Oxigênio Dissolvido  

 

O oxigênio (O2) é essencial para a vida aquática de seres aeróbicos e, em ambientes de 

água corrente, sob condições normais, está dissolvido na água em altas concentrações. O 

oxigênio dissolvido presente nos rios é oriundo do rearejamento que resulta da velocidade dos 

fluxos e da ação fotossintetizante das algas. 

A variação da sua concentração ao longo de um rio é determinada por condições 

ambientais e climáticas (SILVA et al., 2008). Em condições naturais, a 25°C e entre 0 e 1.000 

m de altitude, sua concentração gira em torno dos 8 mg.L-1 (VALENTE et al., 1997). A variação 

pluviométrica interfere nas concentrações de OD, pois a turbulência provocada pela 

precipitação favorecerá a reaeração (SILVA et al., 2008). 



55 
 

Donadio et al. (2005) mostram que onde o uso do solo adjacente aos rios é agrícola 

ocorre uma diminuição na concentração de OD, enquanto que onde há conservação da 

vegetação natural as concentrações de OD são mais elevadas. Isso demostra a interferência 

antrópica no OD dos rios. 

 

3.4.1.6 Nitrato  

 

 As reações e processos químicos que fazem parte do ciclo do nitrogênio alteram suas 

formas e estados pelos processos de redução e oxidação. Nos processos de redução o nitrogênio 

é transformado em nitrogênio orgânico e o nitrogênio amonical, enquanto que nos processos de 

oxidação o nitrogênio se transforma em nitrito e nitrato (VON SPERLING, 2005). 

 O nitrato é oriundo da fixação de nitrogênio por algas e bactérias como também por sua 

retirada, por meio das chuvas, da atmosfera poluída, que tem como destino os solos e os rios. 

Outra fonte de nitrato nos rios está relacionada ao uso de fertilizantes na agricultura que chegam 

aos rios pelo escoamento superficial (CETESB, 2009). 

 Diferentemente das formas reduzidas do nitrogênio, o nitrito e nitrato em altas 

concentrações indicam que as fontes de poluição estão distantes do ponto de coleta da amostra 

e que diz respeito à poluição mais antiga (VON SPERLING, 2005; CETESB, 2009). 

 Altos níveis de nitrato na água podem provocar a proliferação excessiva de algas, 

resultando no processo de eutrofização. Esse processo desencadeia a alteração em outros 

parâmetros de qualidade da água relacionados com a presença de matéria orgânica. No que diz 

respeito à saúde humana, o nitrato é toxico, e pode causar a doença metahemoglobinemia7. 

 As fontes de nitrato em áreas agrícolas são oriundas da utilização de agrotóxicos e 

fertilizantes nitrogenados, que muitas vezes são aplicados em quantidade e frequência excessiva 

com o objetivo de atingir alta produtividade. No entanto, o mal dimensionamento de proporção 

a ser aplicada, condições climáticas e edáficas e os diferentes mecanismos de funcionamento 

dos agrotóxicos e fertilizantes potencializam o poder de contaminação por nitrato, que se torna 

uma das principais fontes de poluição difusa (RESENDE, 2002). 

                                                           
7 Também conhecida como a doença do bebê azul, que consiste na redução do nitrato a nitrito na corrente 

sanguínea, impedindo a circulação do oxigênio livre.  
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 Solos permeáveis, de textura arenosa, como o caso do Neossolo Quartzarênico 

predominante na área de estudo, favorece a infiltração e lixiviação do nitrato até a camada de 

água subterrânea. Essas condições são intensificadas com a precipitação (RESENDE, 2002). 

 

3.4.1.7 Fósforo 

 

 O fósforo é um elemento resultante da dissolução de compostos do solo, decomposição 

de matéria orgânica, despejos domésticos e industriais, detergentes, excrementos animais e 

fertilizantes.  

 O fósforo se apresenta sob três formas: os fosfatos orgânicos; os ortofosfatos; e os 

polifosfatos (fosfatos condensados). Da mesma forma que o nitrogênio, também se constitui 

em um nutriente, que em quantidades excessivas contribuem para a eutrofização dos rios (VON 

SPERLING, 2005; CETESB, 2009). 

 O fósforo é elemento constituinte de fertilizantes e biofertilizantes utilizados em áreas 

agrícolas, tanto na agricultura, quanto em pastagens para aumentar a produção. Esse elemento 

é fortemente retido pelas partículas do solo, e por isso o potencial de lixiviação e contaminação 

de águas subterrâneas é baixo. Devido suas propriedades químicas, o potencial de contaminação 

por fósforo ocorre principalmente através do escoamento superficial e erosão do solo que, 

consequentemente atinge as águas superficiais (RESENDE, 2002). 

 A tabela 3 a seguir correlaciona os parâmetros e os limites estabelecidos pelo CONAMA 

para águas doces classe 2. 

Tabela 3 – Relação dos Parâmetros Físico-Químicos Analisados e Respectivos Valores 

estabelecidos pelo CONAMA. 

Parâmetros Valores Estabelecidos 

Temperatura  sem valores estabelecidos 

Total de Sólidos Dissolvidos  500 mg/L 

Potencial Hidrogeniônico  entre 6 e 9 

Potencial Redox  sem valores estabelecidos 

Oxigênio Dissolvido  >5 mg/L 

Nitrato  < 10 mg/L 

Fósforo  < 0,1 mg/L 

                      Fonte: CONAMA (2005). 
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 Os fatores que influenciam no aumento ou diminuição dos valores dos parâmetros de 

qualidade da água são de origem natural, antrópica ou interação desses fatores. Outra 

consideração importante referente aos parâmetros diz respeito ao caráter relacional, em que um 

influencia o outro e alteram a qualidade das águas em menor ou maior proporção.  

 

3.5 Áreas Críticas Quanto à Contaminação da Água 

 

 A apropriação do ambiente e as ações do homem acarretam em alterações nos processos 

naturais ambientais (SÁNCHEZ, 2013). As atividades humanas impactam o ambiente de 

diferentes formas e em distintos níveis.  Impacto ambiental é conceituado por Sánchez (p. 45, 

2013) como a “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos 

naturais ou sociais provocada por ação humana.” A legislação brasileira por meio da Resolução 

Conama n° 1/86, art 1° defini impacto ambiental como sendo:  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas, que direta ou indiretamente afetem: 

  

 I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

 II – as atividades sociais e econômicas; 

 III – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

 IV – a qualidade dos recursos ambientais. 

 

 É inegável que as atividades humanas exercem algum tipo de impacto ao ambiente, seja 

esse positivo ou negativo. Uma questão que se coloca, no âmbito dos recursos hídricos, é de 

como mensurar o impacto negativo das atividades humanas sobre as águas. 

 Nessa perspectiva os conceitos vulnerabilidade e risco devem ser considerados; o 

primeiro é tido como à baixa resistência de uma área ao uso do solo com possibilidade de 

acidentes e danos; e o risco, que se configura na probabilidade eminente de danos ao meio, em 

virtude de condições adversas (TOMINAGA et al., 2009). 

 Uma área suscetível naturalmente, ou seja, que apresenta características naturais 

intrínsecas pode se tornar vulnerável dependendo do uso e manejo que se faz do solo. No caso 

específico da água, a vulnerabilidade e o risco estão associados, uma vez que o uso que se faz 

tanto da água como do solo influenciará nas características naturais da bacia como também a 

interferência nas condições naturais da área terá um reflexo na qualidade da água 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 
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 Alves; Castro (2009) avaliaram a vulnerabilidade e risco à contaminação em áreas de 

recarga do Aquífero Guarani, em Goiás. Consideraram a condutividade hidráulica dos solos, 

declividade, tipo de solo e uso do solo dessas áreas e constataram que, especialmente na região 

do município de Mineiros, grande parte da área possui de alta a muito alta vulnerabilidade a 

contaminação, como também boa parte constitui alto risco a contaminação. 

 Os fatores de vulnerabilidade e risco aliados a qualidade da água são indicadores que 

possibilitam identificar bacias críticas. Bacias hidrográficas críticas podem ser entendidas como 

àquelas que naturalmente ou devido atividades antrópicas apresentam níveis consideráveis de 

poluição e/ou contaminação hídrica e necessitam de ações de planejamento e de intervenção. 

 O termo “bacia crítica” adotado tem como base a concepção área crítica empregada em 

diferentes campos do conhecimento para se referir às áreas que apresentam características com 

níveis alarmantes quando comparada à outras. Na Ecologia, a identificação de áreas críticas 

visa detectar áreas para a conservação da biodiversidade, a partir da comparação de áreas e do 

cruzamento de dados do ambiente natural e da ação antrópica (NOGUEIRA et al., 2009). 

 No que se refere ao tema água, o conceito de área crítica também tem sido utilizado no 

intuito de identificar e classificar áreas com baixa disponibilidade hídrica. Um exemplo da 

aplicação desse termo é encontrado no Prognóstico dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás 

(2014), que identifica quatro áreas críticas quanto ao balanço hídrico: a primeira área é onde 

estão localizadas as bacias do Rio São Marcos, na extremidade leste do Estado, e a região dos 

municípios Luziânia e Cristalina; a segunda área está no município Rio Verde; as cabeceiras 

dos rios Turvo e dos Bois são a terceira área; e a quarta área engloba os municípios de Jussara, 

Britânia e Santa Fé de Goiás, região noroeste do Estado.  

No que diz respeito à contaminação, o IBAMA define área contaminada crítica como 

sendo 

[...] a área que em qualquer etapa do gerenciamento gera na população que se encontra 

na sua área de influência ou nos atores envolvidos uma preocupação quanto à sua 

integridade física ou material, em função dos danos causados ou dos riscos à saúde 

humana e aos bens a proteger de relevante interesse ambiental impostos pela 

contaminação. Em áreas contaminadas críticas há a necessidade de contemplar a 

integração dos órgãos governamentais para definição das ações de intervenção e 

comunicação de risco (IBAMA, 2014). 

 

   

 Os critérios adotados para a identificação de bacias críticas devem atender as 

especificidades de cada área, tendo em vista que a diferença entre as áreas, tanto do ponto de 
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vista ambiental quanto de gestão são determinantes para a condição de criticidade. A 

suscetibilidade natural somada à vulnerabilidade potencializam os riscos à poluição e 

contaminação das áreas. 

 Diegues; Rosman (1998) utilizam a noção de criticidade para caracterizar ativos 

ambientais na zona costeira brasileira. A criticidade é diferenciada em criticidade dos 

ecossistemas e criticidade de gestão. A primeira se refere à fragilidade natural dos ambientes, 

enquanto que a segunda é referente à utilização dos ecossistemas pelo homem e fatores 

associados, como o crescimento populacional, grandes projetos agroindustriais e a 

infraestrutura que dispõe a população. 

 A identificação de áreas críticas também fez parte da agenda do United States 

Department of Agriculture – USDA, juntamente com o National Institute of Food and 

Agriculture - NIFA que apresentaram os resultados de alguns projetos que visavam avaliar os 

efeitos de práticas de conservação agrícolas sobre padrões e tendências espaciais na qualidade 

da água de bacias hidrográficas. Para os pesquisadores pequenas áreas em uma bacia podem 

gerar grande carga de poluentes. Assim como nos estudos de Diegues; Rosman (1998), a 

definição de áreas críticas perpassa por fatores intrínsecos da bacia e o uso ou gestão realizada. 

 Para a NIFA (2014), os fatores mais representativos utilizados para identificar Critical 

Source Areas - CSA são as fontes dos poluentes e o potencial de transporte. As fontes dos 

poluentes em bacias com uso do solo voltado à agropecuária apresentam indicativos de que o 

nitrogênio e o fósforo sejam elementos potenciais de poluição, seja pelo fato de serem 

elementos básicos da produção de agrotóxicos e fertilizantes, seja pela presença nas partículas 

de solo. A capacidade de transporte está diretamente relacionada às características do relevo e 

ao tipo de solo da bacia. O transporte dos sedimentos se dá pelo escoamento superficial e a 

erosão. 
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4. METODOLOGIA 

 

 Os procedimentos metodológicos seguidos durante a pesquisa podem ser classificados 

em três etapas principais, trabalho de campo; fase laboratorial; e etapa de gabinete. As etapas 

constituem procedimentos interdependentes e continuados. 

 As etapas foram fundamentadas a partir de referenciais teórico-metodológicos utilizados 

tanto pela Geografia Física, quanto por outras ciências que estudam o ambiente, como a 

Engenharia Ambiental; Engenharia Sanitária; Agronomia; Química; e outras. 

 As contribuições geográficas aos estudos de qualidade da água dizem respeito ao 

conhecimento adquirido dos elementos do meio-físico e social e a integração dos mesmos a 

partir do método Geossistêmico8, muito utilizado por geógrafos físicos para interpretar o 

ambiente. 

 O fator espacial é outro elemento importante para o diagnóstico da qualidade da água, 

pois contribui para a identificação de possíveis fontes poluidoras e para espacializar zonas 

críticas quanto à qualidade das águas. As ferramentas estatísticas e produtos tecnológicos 

auxiliam nas etapas de diagnóstico, dentre essas se destacam o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), Geoprocessamento, GPS e o Sensoriamento Remoto. 

 

4.1 Trabalho de Campo 

 

 Para escolha dos parâmetros analisados levou-se em consideração a relevância desses 

para avaliação de qualidade da água; a revisão da literatura sobre o assunto que versa sobre os 

principais parâmetros afetados por determinado uso do solo; como também a disponibilidade 

de equipamentos, recursos financeiros, de infraestrutura e de recursos humanos para a 

realização das coletas e análise de água. 

                                                           
8 O método pelo qual, atualmente, o geógrafo físico observa, investiga, analisa, classifica, manipula, e compara os 

elementos empíricos da paisagem é fundado na teoria sistêmica (NASCIMENTO; SAMPAIO, 2005). A Teoria 

Geral dos Sistemas repercutiu nas ciências de um modo geral, e de forma específica, na Geografia Física, 

possibilitou a construção de um método: o Geossistema. Essa teoria considera que o organismo é um todo maior 

que a soma das partes (BERTALANFFY, 1975), dessas premissas pode-se inferir a relação das partes para o 

entendimento do todo. 
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Foram realizadas duas campanhas de campo para a coleta das amostras de água, a 

primeira ocorreu no mês de outubro do ano de 2012; já a segunda ocorreu no mês de abril do 

ano de 2013. Foram escolhidos esses períodos do ano com o objetivo de contemplar o início e 

o final da estação chuvosa, respectivamente, pois as condições climáticas influenciam 

sobremaneira, na qualidade das águas. 

Para realizar a medição dos parâmetros físico-químicos da água utilizou-se um 

equipamento multiparâmetros da marca HANNAH. O procedimento de coleta consistiu na 

imersão do equipamento multiparâmetro nas águas dos cursos fluviais até a estabilização do 

equipamento, e em seguida foram lidos os valores dos parâmetros temperatura, pH, OD, Eh, e 

TDS, enquanto que a análise dos parâmetros nitrato e fósforo foram realizadas nos laboratórios 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO e Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG – Campus Goiânia, utilizando o método do 

espectrofôtometro de varredura para nitrato e fósforo. 

 

4.2 Gabinete 

 

A fase de gabinete consistiu em procedimentos metodológicos pré e pós-campo. O 

referencial teórico utilizado serviu de base para a construção de toda a pesquisa, fundamentou 

as ideias para auxiliar o alcance dos objetivos traçados a fim de concatenar os assuntos 

pertinentes à temática de qualidade de água. 

 

4.2.1 Obtenção de Dados 

  

 Os dados de população referentes aos censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 

e 2010 foram adquiridos pelo site do IBGE. Da mesma forma, os dados sobre produção da 

agricultura, dos censos agropecuários de 1970, 1975, 1980, 1985, 1996 e 2006. 

O mapa de localização da área de estudo foi confeccionado a partir de bases 

cartográficas de limites municipais e ottobacias, na escala 1:100.000 da Superintendência de 

Geologia e Mineração – SGM, disponibilizada pelo Sistema Estadual de Geoinformação de 

Goiás – SIEG. 
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 A base de dados geológicos teve como fonte o levantamento da Geologia do Estado de 

Goiás e Distrito Federal na escala 1:500.000. Goiânia: CPRM/SGM-FUNMINERAL, 2008, 

também disponibilizado pelo SIEG – GO. 

 Os dados do SRTM foram utilizados para a extração das drenagens, delimitação da área 

de estudo e sub-bacias hidrográficas, e para confecção dos mapas hipsométricos e de classes de 

declividade. 

 A base de dados do projeto RADAM BRASIL foi utilizada para a confecção do mapa 

de solos, com banco de dados disponível no SIEG – GO. 

    Os dados de temperatura média mínima e média máxima e dados de precipitação foram 

adquiridos pelo site do INMET, através do seu banco de dados meteorológicos para pesquisa e 

ensino, que disponibiliza dados históricos de estação convencional. Foram utilizados dados 

mensais do período de setembro de 2012 até outubro de 2013, período que contempla os meses 

da amostragem, de uma estação localizada em Jataí – GO, município mais próximo da área de 

estudo em Goiás.  

O mapa de uso do solo das sub-bacias amostradas foi elaborado a partir da classificação 

supervisionada de cenas do satélite RapidEye, ano 2011. O sistema sensor RapidEye é 

composto por cinco satélites de sensoriamento na mesma órbita. O tamanho da cena é de 

aproximadamente 77 km de largura, e comprimento entre 50 e 300 km (em 462 Mbytes); e 25 

km ao longo da órbita para 5 bandas. O tempo de revisita fora do nadir é diária, enquanto que 

no nadir é de 5,5 dias, com tamanho de pixel de 5,0 m (ANTUNES, SIQUEIRA, 2013). 

As imagens RapidEye possuem alta resolução espacial. A classificação dessas permitiu 

identificar seis classes de uso do solo nas onze sub-bacias: Formação Campestre, Formação 

Florestal, Agricultura, Pastagem, Solo Exposto e Área Urbana. 

  

4.2.2 Organização e Apresentação dos Dados 

 

Os dados são essenciais para uma pesquisa geográfica, ainda assim, por si só, não 

permitem uma leitura mais próxima da realidade. Nesse sentido, Longley et al. (2013, p. 12) 

afirmam que “Dados consistem em números, texto, símbolos que são de algum modo neutros e 

quase sem contexto”. 
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O tratamento e análise dos dados o transformam em informação. A informação é o dado 

tratado, que será utilizado para um propósito em específico, portanto passa por uma seleção e 

organização (LONGLEY et al., 2013). Dessa forma, a informação permite relacionar dados, 

realizar inferências, elaborar hipóteses e evidências e obter conhecimento. 

Para alcançar os objetivos que a informação possibilita, o pesquisador, atualmente, 

dispõe de ferramentas técnicas e científicas eficazes para tratar, organizar, analisar e apresentar 

dados. Se tratando da informação geográfica, os SIG’s propiciam armazenar e processar 

informações, auxiliam na fase analítica e na elaboração de mapas (LONGLEY et al., 2013).  

Nessa pesquisa utilizou-se o SIG ArcGis, versão 10, para a organização, tratamento e 

análise de dados espaciais. Os produtos originados foram os mapas de Localização da Área de 

Estudo; Localização dos Municípios da Área de Estudo; Geologia; Hipsométrico; Declividade; 

Solos; Uso do Solo; IQA; e de Sub-bacias Críticas.  Os demais dados e informações contidos 

na pesquisa são apresentados na forma de tabelas, gráficos e quadros gerados no Excel com o 

intuito de sintetizar, agrupar, e correlacionar as informações.  

 

4.2.3 Tratamento e Análise dos Dados 

 

 A base de dados secundária serviu como embasamento para a caracterização da área de 

estudo no que tange suas características demográficas, econômica-sociais, e ambientais. Houve 

um esforço em apresentar as características da área mais relevantes e pertinentes para essa 

pesquisa. Os procedimentos utilizados para caracterizar a área foram a exposição dos dados em 

gráficos, tabelas, quadros e mapas, seguida da observação, descrição, e comparação com o 

objetivo de identificar padrões relacionais entre as características abordadas levando em 

consideração a temática da pesquisa. 

 O referencial teórico que embasa a pesquisa tem como foco principal a temática de 

qualidade da água. Ainda assim se constitui em um tema amplo e eixo central de pesquisas de 

várias ciências, como por exemplo, a química, a engenharia, a agronomia, dentre outras. Nesse 

sentido procurou-se estabelecer diretrizes conceituais e metodológicas da ciência geográfica e 

a relação dessa ciência com o tema qualidade de água e os assuntos relacionados. O referencial 

teórico versa sobre, Qualidade da Água; Parâmetros de Qualidade da Água; Bacia Hidrográfica; 

Indicadores de Qualidade da Água; Áreas Críticas. 



64 
 

 A própria metodologia apresenta e descreve os procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa e na redação final da dissertação. Revela todos os passos no intuito de demonstrar 

desde a concepção inicial da pesquisa, os problemas e os objetivos, até a coleta de dados, 

análise, reflexão teórica-metodológica, abordagem e resultados.  

Utilizou-se oito imagens RapidEye para cobrir as onze sub-bacias. A classificação das 

imagens foi realizada no ArcGis v. 10 a partir de uma chave de classificação disponibilizada 

pelo projeto integrante da Rede Goiana de Pesquisa, o Programa de Desenvolvimento Integrado 

da Bacia do Rio Araguaia: Avaliação das Áreas de Preservação Permanente - APP de Drenagem 

no Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia, Município de Mineiros, GO, coordenado pela 

Profª. Dra. Selma Simões de Castro.  

A classificação foi do tipo supervisionada. Utilizou-se o algoritmo de Máxima 

Verossimilhança (MAXVER), em que a classificação é feita pixel a pixel, onde regiões 

homogêneas da imagem são selecionadas e agrupadas a fim de definir classes representativas. 

Os ruídos foram corrigidos manualmente no ArcGis v. 10. Após as correções, as imagens já 

classificadas foram transformadas em shapes para a elaboração dos mapas de uso do solo e os 

cálculos de área de cada classe de uso foram exportados para uma tabela no Excel. 

Os parâmetros físico-químicos analisados foram confrontados com os limites 

estabelecidos pela resolução 357 do CONAMA de 2005 para uso da água classe 2, a fim de 

identificar quais parâmetros apresentam valores fora do padrão. 

Tendo em vista a influência do uso do solo e da precipitação na qualidade da água, 

realizou-se uma análise comparativa entre os parâmetros de qualidade, uso do solo e 

precipitação. 

 A APP é uma área de proteção estabelecida legalmente. A lei n° 12.651, de 25 de maio 

de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, estabelece que 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

É incontestável a relevância de considerar a APP, no entanto, a sensibilidade de cada 

ambiente não obedece os limites espaciais definidos por lei. As APP’s fluviais se caracterizam 

por faixas de vegetação estabelecidas de acordo com a largura do canal. Esse fato desconsidera 
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as particularidades de todo sistema na bacia hidrográfica. Por isso, considerou-se a faixa de 

vegetação ripária, definida por Kobiyama (2003), como uma zona localizada na interface entre 

os ecossistemas terrestres e aquáticos, a qual se estende na faixa horizontal do curso d’água até 

o final de sua planície de inundação.  

Para a definição da zona ripária considerou-se as faixas de Gleissolos, pois suas 

características naturais lhe conferem limitações quanto ao uso, principalmente pelo fato de 

apresentarem o lençol freático elevado, possuem excesso de água, são mal drenados e, 

geralmente estão próximos aos rios, coincidindo com a área de mata ciliar. Dessa forma, 

realizou-se, no ArcGis, uma intersecção do uso do solo com faixas de Gleissolo nas onze sub-

bacias amostradas para identificar o tipo de uso nessas áreas. Apenas a sub-bacia do córrego 

Sem Nome 1 não apresenta área de Gleissolo na escala de análise utilizada nesse estudo. 

  A CETESB adaptou o IQA da NSF e criou um próprio com base na opinião de 

especialistas. Nesse índice utiliza-se nove parâmetros de qualidade da água retirados de trinta 

e cinco propostos pelos especialistas.  Nessa pesquisa, devido aos parâmetros analisados, foi 

preciso adaptar o IQA e de um universo de nove parâmetros foram utilizados seis. Além da 

adequação foi necessária a normatização dos valores de referência, pois cada parâmetro possui 

um peso específico. O quadro 3 exemplifica a correspondência, a adequação utilizada, os pesos 

e o qi^w máximo possível.  

Quadro 3 – Parâmetros considerados na Aplicação do IQA, Adequação, Pesos e qi^w 

máximo possível. 

IQA - CETESB IQA - Adequação para 

a pesquisa 

Pesos (w) qi^w máximo 

possível 

Temperatura da amostra Temperatura da amostra 0,10 1,58 

pH pH 0,12 1,74 

Oxigênio dissolvido Oxigênio dissolvido 0,17 2,19 

Demanda bioquímica de 

oxigênio 

-  

0,10 

- 

Coliformes 

termotolerantes 

- 0,15 - 

Nitrogênio total Nitrato 0,10 1,58 

Fósforo total Fósforo total 0,10 1,58 
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Resíduo total Total de sólidos 

dissolvidos 

0,08 1,45 

Turbidez - 0,08 - 

Fonte: CETESB (2014). 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 O qi^w máximo possível é resultado da exponenciação entre a qualidade do i-ésimo 

parâmetro obtido da respectiva "curva média de variação de qualidade" (FIGURA 10), em 

função de sua concentração e o peso correspondente ao parâmetro com valor máximo 100. Se 

todos os parâmetros do IQA fossem analisados, a multiplicação do qi^w máximo de todos os 

parâmetros seria 100 o que corresponde a IQA ótima. Contudo, a multiplicação do qi^w 

máximo dos parâmetros analisados nesse estudo resultou em 21,88 que foi arredondado para 

22. Com isso o valor máximo, no caso de IQA ótima é 22. Após considerar esse número como 

valor máximo, os demais intervalos foram normatizados (FIGURA 11). 
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Figura 10 - Curvas Médias de Variação da Qualidade das Águas para Cada Parâmetro. 

 

 Fonte: CETESB (2009). 
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            Figura 11 – IQA – CETESB e IQA Utilizado na Pesquisa Após Normatização. 

                   IQA – CETESB                                     Normatização 

Ótima 80 ≤ IQA ≤ 100  Ótima 17,6 ≤ IQA ≤ 22 

Boa 52 ≤ IQA < 80  Boa 11,4 ≤ IQA < 17,6 

Aceitável 37 ≤ IQA < 52  Aceitável 8,14 ≤ IQA < 11,4 

Ruim 20 ≤ IQA < 37  Ruim 4,4 ≤ IQA < 8,14 

Péssima 0 ≤ IQA < 20  Péssima 0 ≤ IQA < 4,4 
              Fonte: CETESB (2014). 

              Nota: Elaboração da autora. 

 

Após todos os procedimentos de adequação e normatização de valores, foi aplicada a 

fórmula, no excel: 

  

onde: 

IQA : Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi : qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva "curva 

média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida e 

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

sua importância para a conformação global de qualidade.  

 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi utilizado com o intuito de identificar 

correlações entre o uso do solo e os resultados dos parâmetros analisados. Na apresentação de 

algumas definições de correlação, Figueiredo Filho; Silva Júnior (2009, p. 118) citam Moore 

(2007) que afirma “A correlação mensura a direção e o grau da relação linear entre duas 

variáveis quantitativas”. Basicamente, o coeficiente de correlação de Pearson indica a força da 

relação e a direção negativa ou positiva entre variáveis (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 

JÚNIOR, 2009). 

O coeficiente varia de -1 a 1, em que o valor indica a força da relação, ou seja, quanto 

mais próximo de 1 maior é a força, enquanto que o sinal indica a direção. Dentre a variação de 

-1 a 1 a distribuição dos valores apontam para uma classificação de intensidade. Nessa pesquisa 

foi considerado valores entre 0,10 e 0,29 – fraca relação; entre 0,30 e 0,49 – média relação; 

entre 0,50 e 1 – forte relação citados por Figueiredo Filho; Silva Júnior (2009), propostos por 

Cohen (1988). 
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As variáveis são distribuídas em X e Y. Os valores proporcionais de uso do solo 

corresponderam à variável independente (X), enquanto que os valores dos parâmetros, a 

variável dependente (Y). 

Após os cálculos, foram elaborados gráficos de dispersão relacionando as variáveis uso 

do solo no eixo X e parâmetro de qualidade da água no eixo Y. Foram relacionados cada 

parâmetro (temperatura; pH; OD; Eh; TDS; nitrato; fósforo) no início e final da estação 

chuvosa, com formação campestre, formação florestal, agricultura, pastagem e solo exposto. 

Os gráficos estão agrupados por parâmetro e estação. Cada parâmetro é relacionado com o uso 

em cinco gráficos de dispersão no início da estação chuvosa, e cinco gráficos de dispersão no 

final da estação chuvosa.  

Para identificar as sub-bacias críticas considerou-se os atributos do meio-físico que 

favorecem o escoamento superficial9, e a proporção do tamanho das áreas das sub-bacias; o 

percentual de uso do solo nas sub-bacias e nas respectivas zonas ripárias; e o resultado dos 

parâmetros OD, nitrato e fósforo10 fora do limite estabelecido pelo CONAMA. O quadro 4 

mostra os índices, atributos, cálculos e a relação com a qualidade da água. 

 As sub-bacias amostradas apresentam características de relevo homogêneas, que, de 

modo geral, favorecem a infiltração. Por isso, o cálculo do índice do meio-físico foi baseado 

nos atributos que favorecem o escoamento superficial (NIFA, 2014). Nesse sentido optou-se 

por utilizar a relação booleana, em que sub-bacias compostas por Latossolo, Gleissolo, Siltito 

e Basalto foi atribuído o valor 1, e em contrapartida àquelas que não apresentaram esses 

atributos foi atribuído 0. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Devido à base de dados dos atributos físicos das sub-bacias utilizados nessa pesquisa optou-se por escolher a 

litologia e o tipo de solo.  
10 A escolha desses parâmetros se deve ao fato de considera-los mais pertinentes ao estudo da qualidade das águas 

superficiais. 
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Quadro 4 – Índices e Cálculos Realizados para Identificação de Sub-bacias Críticas. 

Índices Atributos Cálculo do Índice Relação com a Qualidade 

da Água Superficial 

 

 

 

Índice do 

Meio-Físico 

1 - 

Latossolo 

 

 

Atributo 1 + Atributo 2 + 

Atributo 3 + Atributo 4 + 

Valor percentual da área de 

cada sub-bacia 

 

 

Atributos do meio-físico que 

influenciam no escoamento 

superficial. 

2 - 

Gleissolo 

3 - Siltito 

4 - Basalto 

% da área 

das sub-

bacias 

 

 

 

Índice de 

Proteção 

% de 

vegetação 

natural na 

sub-bacia 

  

Percentual de vegetação 

natural na sub-bacia + 

Percentual de vegetação 

natural na zona ripária da 

sub-bacia 

 

 

A vegetação natural protege 

os canais fluviais do 

escoamento superficial de 

cargas suspensas e 

dissolvidas. 

% de 

vegetação 

natural na 

zona 

ripária da 

sub-bacia 

Índice dos 

Parâmetros 

OD  

OD + Nitrato + Fósforo 

Parâmetros de qualidade da 

água fora do padrão 

estabelecido pelo 

CONAMA. 

Nitrato 

Fósforo 

 

Sub-bacia 

Crítica 

 Sub-bacia Crítica = Índice de 

Proteção - (Índice do Meio-

Físico + Índice dos 

Parâmetros) 

 

 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 

 O índice de proteção, baseado nas metodologias propostas por Beltrame (1990) e 

Mendonça (1999), foi calculado a partir dos percentuais de vegetação natural nas sub-bacias 

como um todo e também na zona ripária. 

Para calcular o índice dos parâmetros, os valores do início e final da estação chuvosa 

dos parâmetros OD, nitrato e fósforo fora do padrão foram normatizados entre 0 e 1, onde 1 

representa o maior valor encontrado.  

Desses índices, calculou-se os níveis de criticidade por sub-bacia. Os valores 

encontrados para cada sub-bacia foram normatizados entre 0 e 1, em que a sub-bacia com maior 

nível de criticidade assumiu o valor 1, enquanto mais próximo de 0 menor a criticidade. A 
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criticidade foi dividida em quatro níveis: baixa – entre 0 e 0,25; média – entre 0,26 e 0,5; alta – 

entre 0,51 e 0,75; e muito alta – entre 0,76 e 1. Nenhuma sub-bacia apresentou nível de 

criticidade baixa. Os níveis de criticidade permitiram identificar as sub-bacias críticas. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Uso do Solo  

 

 A classificação das imagens RapidEye resultou na elaboração de onze mapas de uso do 

solo que representam o uso nas onze sub-bacias amostradas. As seis classes identificadas são: 

formação campestre, formação florestal, agricultura, pastagem, solo exposto e área urbana. 

Com exceção da agricultura e área urbana, as demais classes aparecem em todas as sub-bacias.  

 A formação campestre é uma denominação utilizada para englobar fitofisionomias 

caracterizadas por uma vegetação com estratos arbóreo e arbustivo-herbáceo (RIBEIRO; 

WALTER, 2008). Nas sub-bacias analisadas as principais características dessa classe estão 

relacionadas à forma, textura, coloração, disposição e localização no terreno. O porte da 

vegetação é baixo e médio; com textura lisa e homogênea; coloração verde, arroxeada; 

distribuição heterogênea; localizada muitas vezes em fundos de vale, acompanhando os cursos 

fluviais. Os campos limpos úmidos também foram englobados nessa classe de uso. 

 A formação florestal engloba fitofisionomias com predominância de vegetação arbórea 

e formação de dossel, estão associadas aos interflúvios e principalmente aos cursos de água 

(RIBEIRO; WALTER, 2008). Nas sub-bacias apresentam textura homogênea; de coloração 

verde escura e de porte médio a alto. Localizam-se, predominantemente nos fundos de vale, ao 

longo dos cursos fluviais, e em outras áreas são fragmentos esparsos cercados por usos 

antrópicos. 

A classe agricultura engloba todas as culturas instaladas na região, onde predomina soja 

e cana-de-açúcar. Contudo, devido aos propósitos da pesquisa julgou-se desnecessária tal 

distinção. As principais características da agricultura nas imagens classificadas apresentam 

textura lisa, aveludada e granular; com tonalidade rosa, verde claro, marrom, arroxeada e 

algumas vezes um branco brilhante; apresentando formas geométricas quadradas e 

retangulares; e distribuição irregular no terreno. 

 Nas sub-bacias amostradas as pastagens apresentam textura fina e aveludada; de 

coloração verde clara, com algumas variações; de porte baixo e rasteiro com trilhas e árvores 

esparsas e isoladas; localização aleatória, contudo observa-se que prevalece a localização 

próximo aos cursos. 



73 
 

 Solo exposto é uma denominação para áreas desprovidas de vegetação ou de cultura 

agrícola. Podem ocorrer devido à retirada da vegetação para práticas agrícolas; áreas de 

extração mineral; como também consequência do uso e manejo do solo inadequados em áreas 

suscetíveis ou não à erosão. Nas sub-bacias essa classe é caracterizada por uma textura lisa; de 

coloração rosa e amarelo bem claro, quase branco. É possível perceber que essa classe está 

associada às áreas de agricultura, quando a terra está sendo preparada para o plantio, como 

também nas áreas de cabeceira de drenagem combinado com o uso pastagem. Áreas de 

pastagem degradada também foram englobadas nessa classe de uso. 

 A área urbana, como o próprio nome revela, é onde encontra-se áreas edificadas em 

faixas contínuas, equipamentos, infraestrutura e concentração de população urbana e os modos 

de vida associados. No contexto das sub-bacias é identificada por uma forma heterogênea, que 

concentra edificações, ruas, árvores, drenagem e malha viária. Apenas a sub-bacia do córrego 

Quilômetro apresenta essa classe, representa o núcleo urbano do município de Santa Rita do 

Araguaia, e está logo a montante do rio Araguaia.  

O quadro 5 mostra a chave de interpretação das imagens RapidEye que resultou na 

identificação das seis classes de uso do solo. A sequência em que são apresentados os mapas 

de uso do solo seguem a ordem das sub-bacias amostradas, desde a sub-bacia 1 localizada no 

extremo sul da área de estudo, até a sub-bacia 11 localizada no extremo norte da área.  
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Quadro 5 – Chave de Interpretação para Classificação das Imagens RapidEye. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 

Classes de Uso Características nas Imagens RapidEye 
Representação nas 

Imagens RapidEye 

Formação 

Campestre 

Vegetação de porte baixo e médio; 

Coloração verde, arroxeada; 

Próximo aos fundos de vale. 

 

Formação 

Florestal 

Vegetação de porte alto; 

Coloração verde escuro; 

Fundos de vale e cursos d’água. 

 

Agricultura 

Coloração rosa, verde claro, marrom, 

arroxeada; 

Distribuição irregular. 

 

Pastagem 

Vegetação de porte baixo e rasteiro, com 

trilhas e árvores esparsas e isoladas; 

Coloração verde clara;                

Distribuição irregular. 

 

 

Solo Exposto 

Coloração rosa e amarelo bem claro, quase 

branco; 

Associado a áreas de agricultura e 

pastagens. 

 

Área Urbana 

Cores variadas; 

Forma heterogênea; 

Próxima aos cursos d’água. 
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5.1.1 Sub-bacia do Córrego Sem Nome 2 

 

A sub-bacia do córrego Sem Nome 2 (1) possui uma área de 312, 31 hectares, equivale 

a aproximadamente 1% da soma das onze sub-bacias (FIGURA 12). A classe de uso mais 

expressiva nessa sub-bacia é a agricultura, que corresponde a 76,6% do uso, enquanto que a 

vegetação natural soma 14,8%. Na zona ripária, a agricultura também é preponderante que 

somada ao solo exposto corresponde a 53,5%, contra 44,5% de vegetação natural. É a sub-bacia 

mais antropizada, praticamente toda a cabeceira da drenagem está apresenta uso antrópico. Essa 

sub-bacia drena predominantemente sobre arenito. 

 

Figura 12 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Sem Nome 2 e Área Ocupada por 

Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.2 Sub-bacia do Córrego Cabeceira Alta  

 

A sub-bacia do córrego Cabeceira Alta (2) tem uma área total de 2.932 hectares, 6% da 

soma das sub-bacias (FIGURA 13). O uso preponderante é também de agricultura, 37%, a 

vegetação natural corresponde a 42,7%. Diferentemente da sub-bacia do córrego Sem Nome 2, 

conta com uma área de zona ripária mais preservada, que ocupa 77,3% de vegetação natural. A 

margem esquerda da drenagem é a mais antropizada. 

 

Figura 13 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Cabeceira Alta e Área Ocupada 

por Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.3 Sub-bacia do Córrego Ribeirãozinho 

 

A sub-bacia do córrego Ribeirãozinho (3) possui uma área total de 4.695,8 hectares, 9% 

das sub-bacias, a agricultura ocupa 60%, enquanto que a vegetação natural apenas 21,4% 

(FIGURA 14). No que diz respeito às zonas ripárias, apresenta uma área preservada de 62,1%. 

As cabeceiras de drenagem da margem esquerda estão totalmente antropizadas por agricultura 

e na margem direita há predomínio de pastagem. 

 

Figura 14 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Ribeirãozinho e Área Ocupada 

por Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.4 Sub-bacia do Ribeirão Queixada 

 

A sub-bacia do Ribeirão Queixada (4) tem uma área de 20.348 hectares, 39% da soma 

das sub-bacias, sendo a mais representativa em área. A agricultura é preponderante, ocupa 

46,1% da área. A formação campestre e florestal soma 42,7% (FIGURA 15). A zona ripária 

como um todo está bem preservada, e apresenta 86,8% de vegetação natural. De forma geral as 

áreas adjacentes aos canais fluviais estão preservadas, com exceção de algumas nascentes 

ocupadas por agricultura e pastagem. 

 

Figura 15 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Ribeirão Queixada e Área Ocupada por 

Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.5 Sub-bacia do Ribeirão Zeca Novato 

 

A sub-bacia do Ribeirão Zeca Novato (5) possui área de 15.814 hectares, 30% das sub-

bacias, sendo a segunda mais representativa em área (FIGURA 16). Nessa sub-bacia prepondera 

a formação campestre, com 46,8%. Em zona ripária não é diferente, a vegetação natural 

corresponde a 94,1%. É a sub-bacia mais preservada, tanto na sub-bacia como um todo, quanto 

na zona ripária. A maioria das margens dos canais está preservada, mas salienta-se uma área 

contínua e considerável, na margem direita, de solo exposto, que a partir da classificação das 

imagens, e das características da área infere-se que seja uma área de preparo do solo para o 

plantio. 

 

Figura 16 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Ribeirão Zeca Novato e Área Ocupada 

por Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
 

 

 

 

 



80 
 

5.1.6 Sub-bacia do Córrego Estiva 

 

 

A sub-bacia do córrego Estiva (6) possui 2.866 hectares, equivale a 5% das sub-bacias 

(FIGURA 17). Diferente das sub-bacias citadas anteriormente, tem como classe de uso 

preponderante a pastagem, que ocupa 58,1% de sua área, e apenas 33,9% de vegetação natural. 

Nas zonas ripárias a formação campestre e florestal ocupam juntas 67,8%. A maior parte da 

margem direita e esquerda é ocupada por pastagem. 

  

Figura 17 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Estiva e Área Ocupada por Cada 

Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.7 Sub-bacia do Córrego Divisa 

 

A sub-bacia do córrego Divisa (7) tem 2.307,4 hectares e corresponde a 4% da área das 

sub-bacias (FIGURA 18). Assim como a sub-bacia do córrego Estiva apresenta as maiores 

proporções de pastagem e atinge 59,6% da sub-bacia, enquanto que a formação campestre e 

florestal somam 32,7%. Em zona ripária, essas ocupam 76,5%, em termos percentuais, essa 

sub-bacia é a que apresenta maior taxa de formação florestal em zona ripária, 42,5%. As bordas 

das cabeceiras de drenagem e interflúvios de toda margem leste da sub-bacia estão ocupadas 

por pastagem acompanhada de solo exposto nas cabeceiras. 

  

Figura 18 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Divisa e Área Ocupada por Cada 

Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.8 Sub-bacia do Córrego Quilômetro 

 

A sub-bacia do córrego Quilômetro (8) possui 999 hectares, equivale a 2% da área das 

sub-bacias (FIGURA 19). É única bacia que apresenta todas as classes de uso, onde também 

prepondera a pastagem, e a vegetação natural ocupa apenas 23,5% da sub-bacia. Em zona 

ripária o uso predominante é de vegetação natural, 43,5%, contudo, dentre as demais sub-bacias 

é a que apresenta maior percentual de área antropizada em zona ripária. Na margem esquerda 

há predomínio de agricultura, na margem direita pastagem e à jusante área urbana. 

 

Figura 19 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Quilômetro e Área Ocupada por 

Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.9 Sub-bacia do Córrego Servo 

 

A sub-bacia do córrego Servo (9) ocupa uma área de 1.066 hectares, 2% da área das 

sub-bacias (FIGURA 20). Também tem o uso predominante representado por pastagem, 48,1%. 

A formação campestre e florestal ocupa 39,6% da sub-bacia, enquanto que em zona ripária esse 

percentual é de 77,7%. Dentre todas as sub-bacias é a que apresenta maior percentual de solo 

exposto, 12,1%. Os interflúvios e as bordas da bacia são ocupadas por pastagem, a vegetação 

natural é preservada ao longo da drenagem. 

 

Figura 20 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Servo e Área Ocupada por Cada 

Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.10 Sub-bacia do Córrego Sem Nome 1 

 

A sub-bacia do córrego Sem Nome 1 (10) possui 319 hectares, 1% da área das sub-

bacias (FIGURA 21). A pastagem é o uso preponderante, equivale a 54,5% da sub-bacia, a 

formação campestre e florestal soma 38,8%. Dentre as sub-bacias é a única que não apresenta 

zona ripária. A pastagem é distribuída na margem esquerda e na parte à montante da margem 

direita, o solo exposto marca a transição da pastagem para a vegetação nas cabeceiras de 

drenagem. 

 

Figura 21 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Sem Nome 1 e Área Ocupada por 

Cada Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.11 Sub-bacia do Córrego Barra 

 

A sub-bacia do córrego Barra (11) tem uma área de 715,5 hectares, 1% da área das sub-

bacias (FIGURA 22). A classe de uso mais representativa é a pastagem, com 52,8%, a 

vegetação natural ocupa 41,8% da área. Em zona ripária, a vegetação natural corresponde a 

91,6%. É possível perceber a distribuição da vegetação natural ao longo dos canais e nas bordas 

e interflúvios o predomínio da pastagem, na margem esquerda uma área mais contínua de solo 

exposto que infere-se que seja de pastagem degradada. 

 

Figura 22 – Mapa de Uso do Solo na Sub-bacia do Córrego Barra e Área Ocupada por Cada 

Uso. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.1.12 Análise Comparada do Uso do Solo nas Sub-bacias  

 

 Os usos do solo encontrados nas sub-bacias amostradas demonstram que, assim como 

as demais áreas de Cerrado o uso agropecuário tem sido preponderante. Apenas a sub-bacia do 

ribeirão Zeca Novato (5) , alcançou 50% de vegetação natural, em consonância também foi a 

sub-bacia que apresentou melhor grau de preservação em zona ripária, com 94%. Em 

contrapartida a sub-bacia do córrego Sem Nome 2 (1), proporcionalmente, apresentou maior 

grau de antropização, apenas 14% de vegetação natural, esse padrão também se confirmou nas 

taxas de vegetação natural em zona ripária, que alcançou apenas 45%. Constatou-se que as sub-

bacias com maiores percentuais de pastagem também foram aquelas que exprimem maior 

proporção de solo exposto. Carvalho et al. (2000) também constataram a relação direta entre 

pastagem e solo exposto em bacias hidrográficas do oeste paulista. 

O setor agrícola é o mais crescente em áreas de Cerrado, e principalmente em Goiás, o 

plantio de lavouras expande e substitui cada vez mais áreas de vegetação natural. Os usos do 

solo nas sub-bacias acompanham o restante do estado que apresenta altas taxas de usos 

antrópicos (SILVA; ANJOS, 2010; BONNET et al., 2008). 

As faixas de zona ripária se constituem em importantes áreas de preservação da 

biodiversidade e proteção de recursos ambientais. Desempenha importante papel no equilíbrio 

hidrológico, pois, auxilia na estabilização de margens de rios; funciona como filtro entre as 

regiões mais altas das vertentes e o canal fluvial para controle de nutrientes e sedimentos 

carreados pelo escoamento superficial e subsuperficial. Portanto, essa zona é primordial para a 

manutenção da qualidade da água e ainda contribui com a estabilidade térmica dos pequenos 

cursos d’água (Lima, 1989). Em outras pesquisas em áreas de Cerrado Bonnet et al. (2008) e 

Fonseca; De-Campos (2011) constataram o uso antrópico avançando por faixas de vegetação 

natural ao longo do canal.  

A distribuição espacial das classes de uso do solo evidencia um padrão espacial de 

ocupação histórica e de transformação econômica-social e da paisagem. A matriz econômica 

da região do sudoeste goiano é a agropecuária, que inicialmente era baseada na criação de gado, 

no entanto a construção de ferrovias que interligavam o sudoeste de Goiás e Minas Gerais, no 

século XIX viabilizaram a expansão agrícola em áreas anteriormente ocupadas por pastagens, 

além das ferrovias outros aspectos como, a proximidade com o sudeste do país; os programas 

e políticas de desenvolvimento da região centro-oeste, que foram acompanhados por obras de 
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infraestrutura, principalmente viária; a revolução verde; a oferta de terras; e as pesquisas 

agropecuárias contribuíram para essa expansão (CARMO, et al., 2002). 

 A partir da configuração espacial evidenciada pela criação de gado e as mudanças 

gradativas para a agroindústria descritas por Carmo, et al. (2002), observa-se dois padrões de 

uso do solo nas sub-bacias amostradas, que corroboram com a expansão agrícola. O primeiro é 

referente às sub-bacias localizadas ao sul da área de estudo, com áreas preponderantes no 

município de Mineiros e que corresponde às áreas com maiores proporções de agricultura, 

enquanto que o segundo padrão corresponde à porção ao norte da área de estudo, englobando o 

município de Santa Rita do Araguaia, onde ocorrem as maiores proporções de pastagem. Uma 

hipótese é de que as áreas de agricultura estejam avançando em áreas de pastagem. 

Estudos referentes à qualidade da água atentam para a relação do uso do solo e a 

qualidade da água. Os usos antrópicos afetam direta e indiretamente a qualidade da água 

(DONADIO et al., 2005). A incorporação de novas terras à produção, porém, sem práticas 

conservacionistas, provocam perda de solo e carreamento de partículas para os corpos hídricos 

e promove aumento de matéria orgânica nos rios e consequente consumo de oxigênio pelas 

bactérias aeróbicas resultando na diminuição de oxigênio dissolvido; assim como a utilização 

de fertilizantes e agrotóxicos na produção agrícola que atingem as lavouras, mas também o solo 

e os rios através da infiltração e escoamento superficial acarretam em poluição e contaminação 

da água por nitrato e fósforo.  

 

5.2 Resultados dos Parâmetros Físico-Químicos da Água 

 

5.2.1 Temperatura  

 

 A temperatura da água sofre influências climáticas, zonais, sazonais, variações diurnas 

e ao longo da profundidade de um rio. As sub-bacias apresentaram no início da estação chuvosa 

uma temperatura que variou entre 22,6 e 25,1°C, isto é, uma variação de 2,5°. Enquanto, que 

no final da estação chuvosa os valores variaram entre 22,1 e 25,3°C, uma diferença de 3,2° 

(FIGURA 23). 
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Figura 23 – Gráfico de Temperatura do Início e Final da Estação Chuvosa nas Sub-bacias 

Amostradas. 

 

            Nota: Elaboração da autora. 

 

De modo geral, as temperaturas constatadas foram homogêneas e coerentes com as 

temperaturas do ar da área de estudo, pois apresentaram pouca variação. As sub-bacias que 

apresentaram maior temperatura foram do ribeirão Zeca Novato (5), do córrego Estiva (6), do 

córrego Quilômetro (8) e do Córrego Servo (9), superiores a 24°C. Entre o início e final da 

estação chuvosa as mais expressivas variações ocorreram nas sub-bacias do córrego Estiva (6) 

e do córrego Servo (9). 

 A resolução do CONAMA não estabelece valores limites, mas a relação da temperatura 

com outros parâmetros deve ser levada em consideração, assim como a observância da 

interferência antrópica que ocorre nas sub-bacias que apresentaram maiores variações entre 

uma estação e outra, no caso do córrego Estiva (6) e do córrego Servo (9) apresentam 66 e 61%, 

respectivamente, de uso antrópico. 

 

5.2.2 Total de Sólidos Dissolvidos 

 

 O total de sólidos dissolvidos apresentou maior variação espacial do que sazonal, pois 

no início e no final da estação chuvosa, os valores, em geral, estiveram próximos. Enquanto 

que, as sub-bacias do córrego Sem Nome 2 (1) até do córrego Divisa (7) exibiram valores entre 

2 e 5 mg/L, as sub-bacias do córrego Quilômetro (8) até o córrego Barra (11) mostraram valores 

entre 20 e 90 mg/L. Dessas, apenas a do córrego Barra apresentou alta variação dos valores 
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entre o início e final das chuvas, no início da estação apresentou o valor de 33 mg/L enquanto 

que no final 90 mg/L (FIGURA 24). 

Figura 24 – Gráfico de Total de Sólidos Dissolvidos no Início e Final da Estação Chuvosa 

nas Sub-bacias Amostradas. 

  

Nota: Elaboração da autora. 

 

As sub-bacias que apresentaram as maiores variações e valores de TDS são localizadas 

no extremo norte da área de estudo, drenam áreas com siltitos/argilitos e basaltos, enquanto que 

as que apresentaram baixos valores drenam áreas com arenitos. A diferença litológica entre a 

porção extremo norte e a porção central e sul da área auxilia no entendimento das variações nos 

valores de TDS, onde os valores mais elevados coincidem com as sub-bacias assentadas sobre 

siltitos/argilitos e basaltos, rochas mais suscetíveis ao intemperismo químico, que resulta na 

maior produção de partículas finas de silte e argila carreadas por meio do escoamento 

superficial para os rios. 

As influências litológicas são muito importantes para entender as variações nos valores 

do TDS, assim como o TDS auxilia no entendimento do ambiente e da formação do relevo. Os 

resultados do TDS corroboram para a compreensão da dinâmica do relevo na área de estudo a 

partir da compreensão do processo de denudação geoquímica diferencial que ali ocorre. No 

caso da sub-bacia do córrego Barra (11), o alto valor na estação chuvosa está associado à 

intensificação das chuvas. 

O uso predominante nas sub-bacias que apresentaram maiores valores de TDS é a 

pastagem. Embora nem todas as sub-bacias com maiores proporções de pastagem apresentam 

valores elevados, esses valores apontam para uma relação direta entre o aumento das áreas com 

pastagem sobre áreas com basalto e siltito. 
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5.2.3 Potencial Hidrogeniônico 

 

 O potencial hidrogeniônico exibiu uma variação entre 4,7 e 7,5. Valores abaixo da faixa 

recomendada (6-9) pelo CONAMA foram encontrados nas sub-bacias do córrego Sem Nome 2 

(1), córrego Ribeirãozinho (3), ribeirão Queixada (4), e córrego Estiva (6), no início da estação 

chuvosa; já no final, nas sub-bacias do córrego Cabeceira Alta (2), Ribeirãozinho (3), ribeirão 

Queixada (4), Zeca Novato (5) e córrego Estiva (6) (FIGURA 25). 

 Figura 25 – Gráfico do Potencial Hidrogeniônico no Início e Final da Estação 

Chuvosa nas Sub-bacias Amostradas. 

 

Nota: Elaboração da autora. 

    

As sub-bacias desde o córrego Sem Nome 2 (1) até o Divisa (7) apresentaram resultados 

que conferem um carácter ácido para a água (pH<7), enquanto que nas sub-bacias do córrego 

Quilômetro (8) até a do córrego Barra (11) os valores estão próximos a neutralidade (pH=7) no 

final da estação chuvosa, e no início um pouco acima.  

Esses valores sugerem dois padrões, no primeiro que confere carácter ácido para a água, 

as sub-bacias estão localizadas ao sul, assentadas sobre arenitos e com uso do solo 

preponderante de agricultura; e o segundo, de valores próximos a neutralidade, nas sub-bacias 

localizadas ao norte, assentadas sobre siltitos e basaltos, com uso representativo de pastagem. 

Corroborando com os resultados do TDS. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

p
H

Sub-bacias Amostradas

Início da estação chuvosa Final da estação Chuvosa



91 
 

5.2.4 Potencial Redox  

 

 O parâmetro Eh é referente à dez sub-bacias, pois a amostra da sub-bacia do córrego 

Barra foi descartada devido à problemas na leitura. Os valores verificados variaram entre 142,1 

e 331,7 mV, ambos no final da estação chuvosa (FIGURA 26).  

Figura 26 - Gráfico do Potencial Redox no Início e Final da Estação Chuvosa nas Sub-bacias 

Amostradas. 

 

            Nota: Elaboração da autora. 

 

 No início da estação chuvosa, oito sub-bacias apresentaram valores acima de 200 mV, 

enquanto que apenas as sub-bacias do córrego Quilômetro (8) e Servo (9) obtiveram resultados 

inferiores a esse valor. Em consonância, no final da estação chuvosa, os valores acima de 200 

mV foram encontrados em sete sub-bacias, e os valores inferiores constaram nas sub-bacias do 

córrego Cabeceira Alta (2), Quilômetro (8) e Servo (9). 

 O parâmetro Eh está associado à presença de oxigênio e matéria orgânica na água, e 

tanto o oxigênio como a matéria orgânica estão intimamente relacionados com o regime 

pluviométrico. A chuva pode funcionar como força motriz para a renovação do oxigênio da 

água e consequentemente aumenta-lo, sendo benéfico para a qualidade do ambiente aquático. 

De maneira negativa, o impacto das chuvas em solo desprotegido e exposto pode provocar a 

erosão e consequentemente o carreamento de material para o fundo dos rios, o que aumentará 

a matéria orgânica, interferindo assim em diversos parâmetros de qualidade da água. 

 Os resultados de Eh não indicam que o fator sazonalidade climática seja preponderante 

para a diminuição ou aumento do Eh, e a relação desse com o oxigênio dissolvido não é 

expressiva, pois das duas sub-bacias com baixos valores de OD no final da estação chuvosa, 
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apenas uma também apresentou baixo valor de Eh, e a outra corresponde ao maior valor de Eh. 

No entanto as sub-bacias do córrego Quilômetro e Servo aparecem novamente com valores que 

inferem baixa qualidade da água. Diferente das características ambientais e espaciais dessas 

sub-bacias está o Cabeceira Alta que está na porção sul da área, drena áreas com arenito e o uso 

predominante é agricultura. 

 

5.2.5 Oxigênio Dissolvido 

 

 Os resultados revelam, de modo geral, baixos valores de OD, com relação aos níveis 

normais encontrados em rios (8 mg/L), e também baixos em relação à resolução 357 do 

CONAMA (6 mg/L), pois no início da estação chuvosa todas as sub-bacias amostradas 

apresentam valores bem abaixo do estabelecido por essa resolução (FIGURA 27). 

 O OD variou entre 0,2 e 8,3 mg/L, o primeiro no início da estação chuvosa e o segundo 

no final da estação chuvosa. No início da estação chuvosa, todos os valores foram abaixo de 

2,5 mg/L. O OD, no final da estação chuvosa, apresentou os maiores valores, apenas as sub-

bacias do córrego Cabeceira Alta (2) e Estiva (6) apresentaram valores abaixo do estabelecido 

pelo CONAMA. 

Figura 27 – Gráfico do Oxigênio Dissolvido no Início e Final da Estação Chuvosa nas Sub-

bacias Amostradas.

 
            Nota: Elaboração da autora. 

 

 Quando comparados aos valores do início da estação com o final constata-se que há uma 

grande variação entre os valores de OD. As sub-bacias do córrego Cabeceira Alta (2) e Estiva 

(6) chamam a atenção por apresentarem valores bastante baixos, tanto no início, quanto no final 

da estação chuvosa; e a sub-bacia do córrego Quilômetro (8) que no início das chuvas é a sub-
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bacia que apresenta mais baixo valor de OD, e no final está entre as sub-bacias que possuem 

valores mais elevados. 

 A influência da sazonalidade climática nesse parâmetro fica evidente, o que enfatiza o 

papel da pluviosidade na reaeração e manutenção positiva do oxigênio nos rios. Por isso, os 

resultados revelam elevados valores no final da estação chuvosa e indicam que outra variável 

diferente da climática interfira nos valores de OD das sub-bacias do córrego Cabeceira Alta (2) 

e Estiva (6). A primeira apresentou alteração nos valores de pH e Eh, enquanto que a segunda 

em pH e temperatura. Ambas exibem padrões espaciais e de uso do solo distintos. 

 

5.2.6 Nitrato 

 

 O nitrato variou de 5 a 11, no início da estação chuvosa, e de 6 a 36,7 mg/L, no final da 

estação chuvosa. No início, apenas a sub-bacia do córrego Quilômetro (8) obteve valor superior 

ao estipulado pela resolução CONAMA (10 mg/L), enquanto que no final, quatro sub-bacias 

obtiveram valores acima do estabelecido, dentre essas, as do ribeirão Queixada (4), córrego 

Quilômetro (8), Servo (9) e Sem Nome 1 (10) (FIGURA 28). A sub-bacia do córrego 

Quilômetro (8) apresentou valores acima do limite tanto no início, como no final da estação 

chuvosa. 

Figura 28 – Gráfico do Nitrato no Início e Final da Estação Chuvosa nas Sub-bacias 

Amostradas. 

 
 Nota: Elaboração da autora. 

 

A presença de algas e bactérias, a poluição atmosférica, e o uso de fertilizantes e 

agrotóxicos são as principais fontes de nitrato nos rios. As águas pluviais funcionam como meio 

de transporte de materiais suspensos no ar e presentes no solo e nas plantas. Os piores resultados 
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foram os relativos ao final da estação chuvosa, e convergem para o entendimento da 

interferência do clima e dos usos antrópicos nesse parâmetro. Dessa forma, os fatores climáticos 

e o uso e manejo do solo, representados pelo uso de fertilizantes, concorrem para deteriorar a 

qualidade da água.  

Das sub-bacias que apresentaram valores acima do estabelecido, apenas a do córrego 

Queixada (4) está na porção sul da área, e tem como principal uso do solo a agricultura. 

 

5.2.7 Fósforo 

 

 Os valores das amostras de fósforo variaram entre 3,6, no início da estação chuvosa e 

7,1 mg/L, no final da estação (FIGURA 29). Todas as amostras apresentaram resultados fora 

do padrão estabelecido pelo CONAMA (0,1 mg/L). Igualmente ao nitrato, as concentrações de 

fósforo mais elevadas correspondem ao final da estação chuvosa. Esse resultado indica o alto 

grau de comprometimento das sub-bacias e corrobora com a ideia de que há interferência das 

chuvas e do uso e manejo do solo na qualidade da água. 

Figura 29 – Gráfico do Fósforo no Início e Final da Estação Chuvosa nas Sub-bacias 

Amostradas. 

 
 Nota: Elaboração da autora. 

 

 Na medida em que todas as sub-bacias apresentaram valores bem acima dos limites, se 

fez necessário explorar outras correlações para estabelecer um entendimento dos resultados 

encontrados para fósforo. 
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5.3 Análise Comparada entre Uso do Solo e Parâmetros de Qualidade da Água nas Sub-

bacias  

 

Todas as sub-bacias apresentaram alteração em um ou mais parâmetros. Dessas, quatro 

se destacaram, a sub-bacia do córrego Cabeceira Alta (2), Estiva (6), Quilômetro (8) e Servo 

(9), essas exibiram alterações em vários parâmetros no início e/ou final da estação chuvosa. As 

características físico-naturais e de uso do solo dessas sub-bacias podem ser divididas em duas 

categorias distintas.  

A primeira, composta pela sub-bacia do córrego Cabeceira Alta (2), localiza-se na 

porção sul da área de estudo, está assentada sobre arenitos, em relevo com bordas escarpadas e 

tem como uso preponderante a agricultura, 43% de vegetação natural, e 78% de vegetação 

natural em zona ripária. 

 A segunda categoria é composta pelas sub-bacias do córrego Estiva (6), Quilômetro (8) 

e Servo (9), que localizam-se na porção norte da área, a maior parte assentada sobre basalto, 

possui relevo com baixas altitudes, e uso preponderante de pastagem. Num perfil individual, a 

sub-bacia do córrego Estiva (6) apresenta 34% de vegetação natural, e em zona ripária 68%; do 

córrego Quilômetro (8) 24% de vegetação natural, e em zona ripária 44%, é a única sub-bacia 

que apresenta todos os usos; do córrego Servo (9) 39% de vegetação natural, e em zona ripária 

77%, é a sub-bacia que apresenta maior percentual de solo exposto, 12%. 

Todas as sub-bacias amostradas exibem alto grau de antropização e certo grau de 

comprometimento da qualidade da água. Ao analisar a relação entre uso do solo e parâmetros 

de qualidade da água percebe-se uma tendência de melhora na qualidade da água em áreas com 

maior percentual de formação florestal na sub-bacia como um todo, como também em zona 

ripária, como é o caso das sub-bacias do córrego Divisa (7), Sem Nome 1 (10) e Barra (11). 

Bonnet et al. (2008), Freire; Castro (2013), Zucco et al. (2013) também constataram em outras 

áreas de Cerrado, bacias com altas taxas de áreas antropizadas. 

Ao comparar os dois padrões de uso estabelecidos na área, predomínio de agricultura na 

região sul, e predomínio de pastagem na região norte percebe-se que as sub-bacias compostas 

por pastagens e solo exposto apresentam uma piora na qualidade da água. Esses resultados 

corroboram com os resultados das pesquisas de Freire; Castro (2013).   
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O nitrato e fósforo analisados são parâmetros importantes na determinação da qualidade 

da água, pois a presença desses elementos está diretamente ligada à contaminação. Nesse 

sentido, os resultados demonstram que todas as sub-bacias requerem atenção em maior ou 

menor proporção, pois todas obtiveram valores acima do estabelecido pelo CONAMA para 

fósforo.  

A agricultura e a pecuária são atividades potenciais de contaminação da água e do solo 

por esses elementos (TUNDISI, 2011). No caso das sub-bacias amostradas, o alto grau de 

antropização aliado aos resultados indicam que essas atividades estão impactando a qualidade 

da água. Tendo em vista, a homogeneidade das características ambientais da área, exceto àquela 

referente à diferença litológica entre a porção sul e norte da área e o uso do solo preponderante 

antrópico, a diferença entre os resultados de cada sub-bacia pode ser explicada por distintas 

práticas de manejo do solo exemplificada pela manutenção em menor ou maior proporção de 

floresta nativa, que comparada a outros tipos de vegetação proporcionam maior proteção dos 

córregos influenciando na qualidade da água. 

 Os resultados possibilitaram inferir que a influência da sazonalidade climática nos 

parâmetros de qualidade da água é expressiva, e que em geral, os piores resultados são 

referentes ao período de intensificação das chuvas, no final da estação chuvosa. A exceção foi 

o OD, visto que o aumento da precipitação propicia a oxigenação e reciclagem da água. Em 

contrapartida a influência da precipitação nos demais parâmetros foi negativa e provavelmente 

ao invés de diluir os elementos poluentes e contaminantes, intensificou o escoamento dos 

elementos químicos e partículas até os canais fluviais. 

Outro fator que não deve ser desconsiderado na análise da qualidade da água das sub-

bacias é a diferença do tamanho de suas respectivas áreas. A análise que se faz ora é 

comparativa e proporcional, ora é individual e absoluta, na tentativa de esgotar as análises 

possíveis dos dados apurados e de identificar o grau de comprometimento da qualidade da água. 

  

5.4 Índice de Qualidade da Água 

 

Uma outra análise dos dados foi realizada, a partir da aplicação do IQA da NSF, 

adaptado pela CETESB. Como citado anteriormente, houve uma adaptação desse IQA para a 

realidade dos parâmetros avaliados. Os índices foram normatizados e a aplicação da fórmula 



97 
 

resultou no mapa da figura 30, que espacializa o IQA do início e final da estação chuvosa por 

sub-bacia. 

No início da estação chuvosa os IQA’s variaram entre aceitável e ruim; já no final da 

estação entre aceitável e boa. É percebida uma variação expressiva dos índices encontrados 

entre o início e o final da estação chuvosa. A sub-bacia do córrego Barra (11) apresentou um 

IQA ruim no início da estação chuvosa e mudou de status para boa no final da estação. Os 

parâmetros que mais influenciaram foi o OD, o TDS e o fósforo. 

Em consonância com os piores resultados dos parâmetros aparece novamente as sub-

bacias do córrego Estiva (6) e Quilômetro (8) que obtiveram IQA ruim no início da estação 

chuvosa, e aceitável no final da estação. Na sub-bacia do Estiva (6), o pH, OD, e fósforo 

influenciaram para o IQA ruim, enquanto que para do córrego Quilômetro (8) foram o TDS, 

OD, nitrato e fósforo 

O parâmetro que mais influenciou nos resultados de IQA foi o OD. Nos pesos atribuídos 

a cada parâmetro na formulação do IQA da NSF e CETESB, o OD é o parâmetro que detém 

maior peso. Nesse sentido, como todas as sub-bacias apresentaram baixos teores de OD no 

início da estação chuvosa nenhuma obteve IQA superior a aceitável nesse período. 

As sub-bacias que mantiveram o mesmo IQA, tanto no início da estação chuvosa, como 

no final foram as sub-bacias do córrego Cabeceira Alta (2), Ribeirãozinho (3), ribeirão 

Queixada (4), e Zeca Novato (5). 

O IQA é uma ferramenta analítica que permite ter uma visão geral e agrupada dos 

parâmetros analisados, no entanto não são consideradas outras variáveis inerentes à área onde 

se aplica o índice. Os atributos do meio-físico, clima e uso do solo são expressivos na avaliação 

da qualidade da água. 

Diante dos resultados de IQA encontrados nessa pesquisa, entende-se que esse índice 

não expressou a qualidade da água das sub-bacias como um todo. Em virtude do peso atribuído 

ao OD, a alteração de outros parâmetros que possuem grande importância nos estudos de 

qualidade da água é em parte mascarada. 

Dentre todos os parâmetros analisados, apenas o OD apresentou melhora no final da 

estação chuvosa, o que contraria a influência negativa da precipitação na qualidade da água nos 

demais parâmetros. O IQA resultante foi produto da valorização do OD. Acredita-se que os 
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baixos valores de OD no início da estação chuvosa é devido à presença de matéria orgânica, 

essa por sua vez consome o OD presente na água; já no final da estação ocorre situação 

contrária, em que há aumento da precipitação e consequente oxigenação e renovação da água.  

Disso, conclui-se que o IQA não correspondeu às expectativas, pois outros parâmetros 

de menor peso são representativos para inferir a qualidade das águas superficiais. 
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Figura 30 – Mapa do IQA no Início e Final da Estação Chuvosa nas Sub-bacias 

Amostradas. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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5.5 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

Os estudos que se propõem a avaliar a qualidade da água, muitas vezes, procuram 

identificar se existe correlação entre os parâmetros de qualidade da água e o uso do solo em 

determinada bacia hidrográfica (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2002), (CARVALHO et al. 

2000), (QUEIROZ et al. 2010). Para tanto, são utilizadas diversas técnicas, metodologias e 

ferramentas julgadas adequadas para cada situação. A estatística é concebida como uma 

ferramenta que possibilita a comparação de duas ou mais variáveis no intuito de verificar 

possíveis associações. Nesse sentido duas perguntas motivaram o desenvolvimento desse 

tópico: há relação entre uso do solo e qualidade da água? Se há, qual a força dessa relação? A 

maioria dos resultados encontrados indicou uma considerável correlação entre uso do solo e 

qualidade da água.  

 

5.5.1 Correlações entre Temperatura e as Classes de Uso do Solo 

 

A correlação entre temperatura da água e as cinco classes de uso do solo é ilustrada na 

figura 31. Com exceção da temperatura no início da estação chuvosa x solo exposto, as demais 

apresentaram correlação negativa. Dentre essas destacam-se a relação temperatura no início e 

final da estação chuvosa x formação florestal, que apontam para uma relação negativa média e 

forte, respectivamente. Outra relação significativa foi entre temperatura no início da estação 

chuvosa x solo exposto que apresentou correlação forte e positiva. Isso implica na interpretação 

de que: 

- quanto maior a proporção de formação florestal, menor é a temperatura da água; 

- quanto maior a proporção de solo exposto, maior a temperatura da água. 

A biota aquática é bastante sensível às variações de temperatura da água, e por isso as 

temperaturas mais baixas são consideradas benéficas. Nesse sentido as florestas funcionam 

como reguladoras de temperatura, o que corrobora com os resultados negativos da correlação 

de Pearson aqui apresentados. Em contrapartida o solo exposto promove o aumento da 

temperatura, pois provavelmente as partículas de solo removidas durante as chuvas chegam aos 

rios e consequentemente a aumentam (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2002), (CARVALHO 

et al. 2000), (QUEIROZ et al. 2010). 
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Figura 31 - Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson da Temperatura e das Classes de Uso do 

Solo (%) no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 
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5.5.2 Correlações entre TDS e as Classes de Uso do Solo 

 

As correlações entre TDS no início e final da estação chuvosa e as cinco classes de uso 

do solo são ilustradas nos gráficos de dispersão da figura 32.  As correlações mais expressivas 

são referentes à relação positiva média no final da estação chuvosa e formação florestal; no 

início e final da estação chuvosa e pastagem, assumindo uma correlação positiva média; no 

início e final da estação chuvosa e solo exposto, uma correlação positiva média. Dessas 

correlações entende-se que: 

- quanto maior a proporção de formação florestal maior será os valores de TDS no final 

da estação chuvosa; 

- quanto maior a proporção de pastagem e solo exposto maior será os valores de TDS 

no início e final da estação chuvosa. 

 A relação apresentada com floresta não corresponde a tendência que se espera da função 

de proteção que a mesma exerce sobre a qualidade da água como afirmam Carvalho et al. 

(2000). Contudo, ao analisar o uso do solo nas sub-bacias que apresentaram os maiores valores 

de TDS também foram aquelas que possuem maior proporção de floresta. Disso entende-se que 

os maiores valores de TDS são atribuídos à outra, ou outras variáveis. Como das outras relações 

apresentadas entre TDS e pastagem e TDS e solo exposto. 

 Interpreta-se que essas últimas relações são coerentes pois foi observado um aumento 

do TDS onde ocorrem mais pastagens e solo exposto, como também esse aumento está 

relacionado à característica geológica da porção norte da área de estudo. 
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Figura 32 – Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson do TDS das Classes de Uso do Solo (%) 

no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 
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5.5.3 Correlações entre pH e as Classes de Uso do Solo 

 

A correlação entre pH no início e final da estação chuvosa e as cinco classes de uso do 

solo podem ser visualizadas na figura 33. As correlações mais significativas foram expressas 

no início e final da estação chuvosa x formação florestal, que apresentou relação positiva média 

e forte, respectivamente; uma relação negativa média no início da estação chuvosa e agricultura; 

e relação positiva e forte no início e final da estação chuvosa com pastagem, como também com 

solo exposto. Dessas correlações se conclui que: 

- quanto maior a proporção de formação florestal, maior o pH, o que é benéfico e 

melhora a qualidade da água; 

- quanto maior a proporção de agricultura, menor o pH; 

- quanto maior a proporção de pastagem e solo exposto, maior o pH. 

 A princípio, a última relação pastagem, solo exposto e pH pode parecer um pouco 

contraditória, mas pode ser explicada por outra variável. Nas sub-bacias onde o uso do solo 

preponderante é pastagem e solo exposto, a geologia da área é representada em grande parte 

por basalto, rocha de caráter básico, por isso o pH tende a ser mais alto nos córregos situados 

sobre esse tipo de rocha. 
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Figura 33 – Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson do pH e das Classes de Uso do 

Solo (%) no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 
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5.6.4 Correlações entre Eh e as Classes de Uso do Solo 

 

As correlações entre Eh no início e final da estação chuvosa e as cinco classes de uso 

do solo são ilustradas nos gráficos de dispersão da figura 34. As relações mais significativas de 

Eh com os usos do solo ocorreram no início da estação chuvosa apresentando correlação 

positiva média com agricultura; e negativa média com pastagem, e solo exposto. Disso infere-

se que: 

- quanto maior a proporção de agricultura, maior será o Eh; 

- quanto maior a proporção de pastagem e solo exposto, menor será o Eh; 

O coeficiente (r) encontrado pouco revela a relação entre agricultura e Eh, pois conforme 

indica o resultado, o Eh tende a aumentar em função do acréscimo na agricultura, fato esse não 

observado em outros estudos que avaliam a qualidade da água. O que fica mais evidente nas 

correlações entre Eh e uso do solo é a maior influência da pastagem do que da agricultura nos 

valores. 
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Figura 34 – Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson do Eh e as Classes de Uso do 

Solo (%) no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 

  

  

  

  

  

y = -10,57x + 242,88

0

100

200

300

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

E
H

FORMAÇÃO CAMPESTRE

r = - 0,03

y = -37,135x + 243,86

0

100

200

300

400

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

E
H

FORMAÇÃO CAMPESTRE

r = - 0,07

y = -117,14x + 250,32

0

100

200

300

0 0,05 0,1 0,15

E
H

FORMAÇÃO FLORESTAL

r = - 0,1
y = -97,456x + 242,86

0

100

200

300

400

0 0,05 0,1 0,15

E
H

FORMAÇÃO FLORESTAL

r = - 0,05

y = 59,243x + 222,66

0

100

200

300

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

E
H

AGRICULTURA

r = 0,4
y = -12,444x + 240,79

0

100

200

300

400

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

E
H

AGRICULTURA

r = - 0,05

y = -54,927x + 257,83

0

100

200

300

0 0,2 0,4 0,6 0,8

E
H

PASTAGEM

r = - 0,3 y = 35,849x + 222,93

0

100

200

300

400

0 0,2 0,4 0,6 0,8

E
H

PASTAGEM

r = 0,1

y = -490,45x + 260,73

0

100

200

300

0,00 0,05 0,10 0,15

E
H

SOLO EXPOSTO

r = - 0,4
y = -238,84x + 244,44

0

100

200

300

400

0,00 0,05 0,10 0,15

E
H

SOLO EXPOSTO

r = - 0,1



108 
 

5.5.5 Correlações entre OD e as Classes de Uso do Solo 

 

As correlações entre OD no início e final da estação chuvosa e as cinco classes de uso 

do solo estão representadas nos gráficos de dispersão da figura 35. As correlações mais 

expressivas dizem respeito ao final da estação chuvosa x formação florestal, que apresentou 

correlação positiva média; no início da estação chuvosa x agricultura, que apresentou correlação 

positiva e forte; no início da estação chuvosa x pastagem e solo exposto, relação negativa média; 

e no final da estação chuvosa x solo exposto, relação positiva média. Dessas correlações 

apontam para: 

- quanto maior a proporção de formação florestal, maior o OD; 

- quanto maior percentual de agricultura, maior o OD; 

- quanto maior o percentual de pastagem e solo exposto, menor será o OD no início da 

estação chuvosa; 

- quanto maior proporção de solo exposto, maior será o OD no final da estação chuvosa. 

 A formação florestal aparece novamente como reguladora da qualidade da água em 

relação ao parâmetro OD, como indica o coeficiente (r), quando há mais floresta, maior será o 

OD (CARVALHO et al. 2000). Contudo com relação aos demais usos os resultados foram 

pouco conclusivos dessa relação, pois a hipótese de piora da qualidade da água em área de uso 

antrópico não é reforçada quando relacionada à agricultura e solo exposto no início e final da 

estação chuvosa, respectivamente. Mesmo assim, a correlação com pastagem e solo exposto no 

início da estação chuvosa corroborou com a hipótese e indicou a diminuição do OD em função 

do aumento de pastagem e solo exposto. 

 Acredita-se que as correlações foram pouco conclusivas devido à diferença marcante 

entre os valores de OD no início e final da estação chuvosa. Inferindo que o OD seja um 

parâmetro mais influenciado pela sazonalidade climática, do que pelo uso do solo como 

identificou Almeida, Schwarzbold (2002). 
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Figura 35 -  Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson do OD e das Classes de Uso do 

Solo (%) no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 
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5.5.6 Correlações entre Nitrato e as Classes de Uso do Solo 

 

As correlações entre nitrato no início e final da estação chuvosa e as cinco classes de 

uso do solo são ilustradas nos gráficos de dispersão da figura 36. As correlações mais 

significativas foram entre nitrato no início da estação chuvosa e agricultura, relação negativa 

média; nitrato no final da estação chuvosa e agricultura, relação positiva forte; nitrato no início 

da estação chuvosa x pastagem, relação positiva média; e relação entre nitrato no final da 

estação chuvosa x solo exposto, apresentando uma relação positiva média. Dessas correlações 

entende-se que: 

- quanto maior os percentuais de agricultura, menor proporção de nitrato no início da 

estação chuvosa. Em contrapartida, outra correlação indicou que quanto maior 

percentual de agricultura, maior a proporção de nitrato no final da estação chuvosa; 

- quanto maior a proporção de pastagem, maiores valores de nitrato no início da estação 

chuvosa; 

- quanto maior a proporção de solo exposto, maiores valores de nitrato no final da 

estação chuvosa; 

 As relações entre agricultura e nitrato foram dúbias, ora a agricultura influencia 

positivamente, ora negativamente nos valores de nitrato. No entanto, resultados encontrados 

por Freire, Castro (2013) validam a correlação apontada pelo coeficiente (r) em que há uma 

relação positiva forte entre agricultura e nitrato, devido a utilização em larga escala de 

agrotóxicos e fertilizantes em culturas que se fazem presente na área de estudo indicam a 

influência forte da agricultura nos valores de nitrato. 

 Mais uma vez a pastagem e solo exposto surgem como usos impactantes nos parâmetros 

de qualidade da água. Fertilizantes e agrotóxicos também utilizados em pastagem sugerem que 

de fato quando há um aumento de pastagem, consequentemente os valores de nitrato também 

aumentam, assim como os resultados de correlação. Na mesma direção os valores de nitrato 

aumentam em decorrência da maior proporção de solo exposto. 
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Figura 36 – Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson do Nitrato e as Classes de Uso 

do Solo (%) no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 
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5.5.7 Correlações entre Fósforo e as Classes de Uso do Solo 

 

As correlações entre fósforo e as cinco classes de uso do solo são ilustradas nos gráficos 

de dispersão da figura 37. As correlações mais significativas são entre fósforo no início e final 

da estação chuvosa e formação campestre, positiva média; entre fósforo no início da estação 

chuvosa e agricultura, negativa forte; e entre fósforo no início da estação chuvosa e pastagem, 

positiva média. Dessas relações entende-se que: 

- quanto maior a proporção de formação campestre, maior seja os valores de fósforo; 

- quanto maior a proporção de agricultura, menor será os valores de fósforo; 

- quanto maior a proporção de pastagem, maior será os valores de fósforo. 

Assim como o nitrato, as correlações de fósforo e agricultura foram inconclusivas, visto 

que NIFA (2014); Queiroz et al. (2010) e Almeida; Schwarzbold (2003) encontraram 

correlações significativas entre fósforo e agricultura que revelam o aumento de fósforo em 

função do aumento da agricultura, fato esse não indicado pelo coeficiente (r). O aumento dos 

valores de fósforo, em função do aumento de pastagem corroborou com resultados encontrados 

por Carvalho et al. (2000). 
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Figura 37 – Gráficos de Dispersão da Correlação de Pearson do Fósforo e as Classes de Uso 

do Solo (%) no Início (esquerda) e Final da Estação Chuvosa (direita). 
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 5.7 Sub-bacias Críticas 

 

Na metodologia de definição das sub-bacias críticas diferenciou-se quatro níveis de 

criticidade. No entanto, após a aplicação dos cálculos, nenhuma das sub-bacias apresentou 

criticidade baixa. A classificação das sub-bacias críticas podem ser visualizadas na figura 38. 

 Os níveis de criticidade foram distribuídos em média, alta e muito alta. Apenas as sub-

bacias do córrego Sem Nome 2 (1) e ribeirão Zeca Novato (5) apresentaram criticidade média; 

a maior parte apresentou criticidade alta, sub-bacia do córrego Cabeceira Alta (2), 

Ribeirãozinho (3), ribeirão Queixada (4), Estiva (6) e Divisa (7); as sub-bacias do córrego 

Quilômetro (8), Servo (9), Sem Nome 1 (10) e Barra (11) apresentaram criticidade muito alta. 

A distribuição espacial das sub-bacias críticas parece obedecer um padrão que concentra os 

piores resultados nas sub-bacias localizadas no extremo norte da área, situação também 

verificada nas análises realizadas anteriormente. O quadro 6 a seguir apresenta o score 

calculado para cada sub-bacia., que varia entre 0 (criticidade baixa) e 1 (criticidade muito alta).  

Quadro 6 – Níveis de Criticidade para cada Sub-bacia e os Respectivos Scores. 

Sub-bacias Scores Criticidade 

Córrego Sem nome 2 (1) 0,47 

 

Média 

 

Córrego Cabeceira Alta (2) 0,61 

 

Alta 

 

Córrego Ribeirãozinho (3) 0,64 

 

Alta 

 

Ribeirão Queixada (4) 0,62 

 

Alta 

 

Ribeirão Zeca Novato (5) 0,5 

 

Média 

 

Córrego Estiva (6) 0,74 

 

Alta 

 

Córrego Divisa (7) 0,63 

 

Alta 
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Córrego Quilômetro (8) 1 

 

Muito alta 

 

Córrego Servo (9) 0,87 

 

Muito alta 

 

Córrego Sem Nome 1 (10) 0,83 

 

Muito alta 

 

Córrego Barra (11) 0,81 

 

Muito alta 

 

Nota: Elaboração da autora. 

 

  A sub-bacia do córrego Quilômetro (8) exibe o maior score. Em todas as análises 

realizadas, essa sub-bacia é àquela que apresenta os piores índices de qualidade da água, como 

também as mais altas taxas de uso do solo antrópico, em especial na zona ripária, com mais de 

55% de área antropizada. É a única que têm uso do solo urbano.  

 Na metodologia proposta por Mendonça (1999) e aplicada por Mendonça; Marques 

(2011) é considerado o uso do solo e a APP para identificar o potencial de degradação na bacia, 

os parâmetros são apenas fatores de verificação. Contudo, nessa pesquisa os parâmetros 

também integram indicadores e dizem respeito à situação da qualidade da água.  

 Os resultados de criticidade vão ao encontro dos resultados encontrados por Mendonça; 

Marques (2011), que identificaram elevado potencial de degradação associado às análises da 

água, o que evidencia a correlação entre uso do solo e qualidade da água. 

 Mendonça Neto (2014) encontrou relações significativas da qualidade ambiental da 

bacia hidrográfica como um todo e da qualidade da água. Acredita-se que as sub-bacias críticas 

são reflexo do sistema ambiental que nelas ocorrem. Esse sistema condicionado pela litologia, 

precipitação, tipo e uso do solo e elementos físico-químicos presentes na água representa uma 

situação atual, que é resultado de processos passados e atuantes. 

 A metodologia para identificação de sub-bacias críticas se apresentou relevante para os 

estudos de qualidade da água, uma vez que possibilita mensurar, integrar e analisar variáveis 

físicas, biológicas e antrópicas a fim de estabelecer níveis de criticidade de qualidade da água. 

 Quando comparada às demais metodologias utilizadas nessa pesquisa, apresenta-se 

como um avanço em termos de agrupamento de variáveis. O IQA considera apenas os 
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parâmetros de qualidade da água; o coeficiente de correlação de Pearson comtempla apenas 

duas variáveis, nesse caso uso do solo e parâmetros de qualidade; enquanto que na definição de 

sub-bacias críticas, as variáveis do meio-físico, uso do solo e parâmetros de qualidade são 

consideradas. 

 Essa metodologia possibilitou sintetizar as variáveis avaliadas, de modo que a 

espacialização das sub-bacias críticas corroborou com os resultados e análises individualizados 

no decorrer do trabalho. 
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Figura 38 – Mapa de Sub-bacias Críticas. 

 
Nota: Elaboração da autora. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A identificação de áreas críticas quanto à contaminação das águas se apresenta como 

importante subsídio ao planejamento e gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas.  

A bacia hidrográfica, enquanto um sistema aberto, permite mensurar e contabilizar os 

inputs e outputs de matéria e energia que integram e interagem no sistema. As interações entre 

o meio-físico, biótico e econômico-social são determinantes no que diz respeito à qualidade da 

água e na bacia como um todo. 

A interferência antrópica, representada pelo uso e manejo do solo, juntamente com a 

sazonalidade climática corroboraram com as indagações iniciais da pesquisa, e permitiram 

estabelecer correlações significativas da influência dessas variáveis na qualidade da água. 

O viés espacial e temporal fundamentado no contexto histórico-social de uso e ocupação 

do solo em Goiás, aliado ao entendimento dos condicionantes naturais da área de estudo 

possibilitaram a compreensão dos principais fatores que modificam a paisagem em áreas de 

Cerrado, assim como as consequências dessas transformações na qualidade da água das 

nascentes do rio Araguaia. 

O mapeamento do uso do solo, em conjunto com a análise dos parâmetros físico-

químicos permitiu identificar as principais fontes de poluição e contaminação da água. A 

aplicação do IQA apontou para a influência do OD e da sazonalidade climática como indicador 

da qualidade da água como um todo. As análises estatísticas referentes ao coeficiente de 

correlação de Pearson proporcionaram estabelecer relações que reafirmam a tendência da 

influência do tipo de uso solo na qualidade da água. 

Os índices e indicadores propiciam a integração de várias variáveis. Nesse sentido, se 

apresentam como fundamentais na avaliação da qualidade da água. Ao passo que o IQA 

considera apenas os resultados dos parâmetros físico-químicos da água, e o coeficiente de 

correlação de Pearson estabelece a correlação entre duas variáveis, a demanda por índices que 

estabelecessem correlações com mais variáveis se fez necessário. 

Considerar a capacidade de transporte, o índice de proteção, e os resultados dos 

parâmetros resultou na identificação das sub-bacias críticas e os respectivos níveis de 

criticidade. 
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As características do relevo, resultantes principalmente da litologia, conferem às sub-

bacias diferentes capacidades de transporte de materiais e sedimentos. As sub-bacias 

localizadas ao sul da área possuem as menores declividades, o que favorece a concentração de 

áreas alagadas. Essa situação indica que material e elementos químicos ficam retidos nas 

planícies aluviais à montante, o que impede o escoamento à jusante, onde ocorreram as 

amostragens. Esse fato auxilia no entendimento de que os melhores resultados de qualidade da 

água estão concentrados nessas sub-bacias. Enquanto que ao norte, o maior grau de dissecação 

do relevo potencializa a capacidade de transporte e resulta nos piores resultados de qualidade 

da água. 

Os procedimentos metodológicos utilizados indicaram uma correlação significativa 

entre o uso do solo representado por pastagens e a piora na qualidade da água, assim como da 

importância da formação florestal e faixa de vegetação ripária preservada para a proteção dos 

mananciais.  

Associada às pastagens verificou-se as mais altas taxas de solo exposto. Esse resultado 

está diretamente relacionado às condições naturais da área, que concentra essa atividade sobre 

o contraste entre litologias, onde uma é mais suscetível ao intemperismo químico e a outra mais 

resistente, o que resulta em declividades diferenciadas; e às práticas de manejo inerentes à essa 

atividade. Essa configuração resulta em manchas de solo exposto nos interflúvios adjacentes às 

pastagens. 

Todas as sub-bacias apresentaram valores de fósforo fora do padrão estabelecido pelo 

CONAMA. Em consonância, todas as sub-bacias exibiram classes de uso por pastagens. Os 

maiores valores para fósforo foram verificados nas sub-bacias localizadas na porção norte da 

área, onde estão as maiores concentrações de pastagens e solo exposto.  

O destino ambiental do fósforo é controlado pela sua propriedade de retenção pelas 

partículas do solo. Essa característica o torna mais suscetível ao transporte até os cursos d’água 

através do escoamento superficial. O nitrato por sua vez tende a infiltrar. No caso do nitrato e 

do fósforo, tanto as características químicas desses elementos, quanto as características físico-

naturais da área e de uso do solo favorecem a contaminação das águas superficiais por fósforo. 

O TDS e pH também sofreram maior influência espacial, onde os valores mais altos 

foram relativos às sub-bacias localizadas ao norte da área, fato que está relacionado à 

composição natural e aos usos do solo preponderantes. 
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Das sub-bacias localizadas ao norte da área, a do córrego Quilômetro (8) se destacou 

por apresentar todos os tipos de uso do solo classificados, ressaltando-se o uso do solo urbano 

que também se configura como fonte de poluição e contaminação da água, por meio da matéria 

orgânica e elementos químicos oriundos de esgoto sanitário; a zona ripária mais antropizada; e 

valores acima do estabelecido para nitrato e fósforo no início e final da estação chuvosa. A 

presença de nitrato indica contaminação pretérita, no caso dessa sub-bacia ser a única a 

apresentar esse elemento no início e final da estação chuvosa sugere além da contaminação 

pretérita, a contaminação continuada. O IQA dessa sub-bacia foi classificado como ruim no 

início da estação chuvosa, e aceitável no final da estação e quanto aos níveis de criticidade foi 

considerada muito alta. Portanto, não obteve nenhum indicador positivo que contribuísse com 

a qualidade da água. 

Outro destaque, no entanto, relativamente positivo, foi a sub-bacia do Ribeirão Zeca 

Novato (5), que possui uma grande área de contribuição, foi a única a apresentar vegetação 

natural como preponderante, zona ripária bastante preservada, e poucos parâmetros fora do 

limite estabelecido. O IQA foi aceitável no início e final da estação chuvosa e apresentou 

criticidade média. 

O fator precipitação exerceu influência sobre a qualidade da água. Os parâmetros OD, 

TDS, nitrato e fósforo variaram conforme o aumento das chuvas. Apenas para o OD, quanto 

mais chuva, maior a concentração de oxigênio dissolvido. Em contrapartida, os demais 

parâmetros apresentaram piora, isso porque os elementos químicos presentes no ar, nas 

plantações e no solo são transportados no escoamento superficial intensificado na época das 

chuvas. O material erodido também é transportado e carrega matéria e elementos. 

Portanto, conclui-se que há um conjunto de fatores físico-naturais e de uso e ocupação 

do solo que influenciam na qualidade da água das sub-bacias analisadas. Por isso, mediante aos 

objetivos traçados, a revisão teórica utilizada, os procedimentos metodológicos realizados e os 

resultados apresentados, a análise integrada da bacia com foco para a qualidade da água se 

apresenta como importante instrumento para a gestão ambiental, monitoramento e subsídio para 

políticas públicas voltadas para gestão dos recursos hídricos. 

Os resultados apresentados são referentes a duas amostragens e um ponto de coleta em 

cada sub-bacia. Nesse caso, estudos e pesquisas que contemplem vários pontos nas sub-bacias 

e com maior periodicidade são indicados para que dados mais robustos sejam gerados e 

integrem um banco de dados. 
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O planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos requer uma rede que integre 

dados e informações capazes de subsidiar ações voltadas ao controle, prevenção e recuperação 

de áreas críticas. 

O aparato legal e jurídico que permeia a gestão dos recursos hídricos no Brasil vislumbra 

o ideal. Contudo, o pequeno recorte espacial dessa pesquisa mostrou uma realidade 

perturbadora: há comprometimento da qualidade da água em nascentes do rio Araguaia. E esse 

comprometimento está diretamente relacionado com áreas de expansão da agropecuária. Nesse 

cenário, o desafio é crescer economicamente e ao mesmo tempo garantir a qualidade das águas 

das nascentes do rio Araguaia e dos rios do Cerrado como um todo. 

 Para vencer o desafio é necessária uma rede integrada de dados, infraestrutura, 

pesquisadores, instituições públicas e privadas que extrapole os limites administrativos, 

municipais e estaduais e encare o problema em sua magnitude e complexidade, a partir de uma 

análise e solução de problemas integrada. 
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