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RESUMO 

 

 

A qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica pode ser diagnosticada pela avaliação dos 

elementos naturais. A evolução das atividades antrópicas e o modelo de uso das terras, 

possibilitam a modificação da estrutura e características naturais de uma bacia. A presente 

pesquisa foi realizada na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, localizada no estado de 

Goiás, afluente do rio Caiapó e consequentenmente do rio Araguaia-Tocantins. Este ribeirão 

apresenta significativa importância para a cidade de Iporá, pois abastece a população urbana e 

contribui com as atividades agropastoris da região. Com isso, o presente estudo visa avaliar a 

qualidade das águas, sedimentos e solos da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio – GO, 

em face ao modelo de uso das terras e as características físicas da bacia. Os procedimentos 

metodológicos partiram da análise e evolução temporal do uso da terra, análise morfométrica, 

qualidade das águas, solos e sedimentos a partir da legislação CONAMA nº 357/2005, 

445/2012 e 420/2009. Conforme os dados avaliados o uso e ocupação das terras da bacia em 

questão apresentou um declínio significativo da vegetação natural nos últimos 40 anos, face 

relacionar-se diretamente com a crescente atividade agropecuária. O relevo em mais de 50% da 

área classifca-se como plano/suavemente ondulado, favorecendo a prática de atividades 

agropastoris, e consequentemente favorece o assoreamento e contaminação dos corpos hídricos 

quando desprovido de cobertura vegetal e práticas conservacionistas. A classificação pela 

resolução CONAMA 357/2005 que trata da qualidade das águas, demostrou elevada 

degradação ambiental resultante das atividades agropecuárias da bacia, sendo que 10 de 15 

variáveis analisadas enquadram-se nsa classes III e IV. A análise multivariada possibilitou 

agrupar o conjunto de variáveis iniciais a um novo conjunto de componentes principais e 

fatores. Dos 10 pontos coletados, 4 apresentam-se mais comprometidos, destacando a 

interferência agropecuária e índices pluviométricos, face as elevadas concentrações de metais 

pesados como o manganês e o alumínio, e aos parâmetros como fósforo, coliformes 

termotolerantes e transporte de resíduos. A classificação do sedimento demonstrou que os 

valores de cobre, cádmio e níquel sobressaíram ao permitido pela referida resolução, já nos 

solos apenas o cádmio apresentou alterações significativas; mas os cálculos do Índice de 

Geoacumulação e Fator de Contaminação demostra que todos os metais avaliados 

comprometem a qualidade dos sedimentos e dos solos da bacia. Desta forma, conclui-se que o 

avanço das atividades agropecuárias sem a utilização de práticas preservacionistas e o 

lançamento de efluentes urbanos no curso d’água propriciam risco à qualidade ambiental e forte 

degradação das propriedades naturais das águas, sedimentos e solos.  

 

Palavras-chave: Água. Qualidade ambiental. Uso e ocupação das terras. Metais pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The environmental quality of a watershed can be diagnosed through evaluations of natural 

phenomena. The evolution of anthropic activities and the model of land use, enable the 

modification of the structure and natural characteristics of a watershed. This research was 

accomplished in the watershed of Ribeirão Santo Antônio (Riverside), located in the state of 

Goiás, affluent of Caiapó River and consequently Araguaia-Tocantins River. This Riverside 

presents significative importance to the city of Iporá, because it supplies the urban population 

and contributes to the agropastoral activities of the region. Therefore, the current study aims to 

evaluate the quality of the waters, sediments and soils of the watershed of Ribeirão Santo 

Antônio – GO, in face of the model of land sue and physical characteristics of the watershed. 

The methodological procedures started from the analysis and time Evolution of land use, 

morphometric analysis, water quality, soils and sediments from CONAMA 357/2005, 445/2012 

and 420/2009 legislations. According to the evaluated data the use and occupation of the lands 

of the studied watershed presented a meaningful decline of the natural vegetation over the last 

40 years, which is related directly to the farming activity increase. The relief in more than 50% 

of the area is classified as plan/lightly wavy relief, favoring the practice of agropastoral 

activities, enabling silting and contamination of water bodies when devoid of vegetation 

coverage and conservationist practices. The classification by the current resolution over the 

quality of the waters, showed a high environmental degradation result of agropastoral activities 

of the watershed, whereas 10 to 15 variables analyzed fit in classes III and IV. The multivariate 

analysis enables to group the set of initial variables to a new set of components and factors, in 

these last ones they claim that, from 10 collect points, 4 present themselves more engaged, 

highlighting the farming interference and rainfall indexes, due to the high concentrations of 

heavy metals such as manganese and aluminum, and the parameters such as phosphorus, 

thermotolerant coliforms and waste transportation. The classification of the sediment showed 

that values of copper, cadmium and nickel stood out to the one allowed by the current 

resolution, however regarding the soils only cadmium presented significative alterations; but 

the calculations of the Geoaccumulation Index and Contamination Factor show that all the 

metals evaluated compromise the quality of the sediments and soils of the watershed. Therefore, 

it’s possible to conclude that, the advance of agropastoral activities without the use of 

preservationist practices and the dumping of urban effluents in the water course offer a risk to 

the environmental quality and strong degradation of natural properties of the waters, sediments 

and soils. 

 

Keywords: Water. Environmental quality. Land use and occupation. Heavy metals. 
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1. INTRODUÇÃO1 

O homem a todo tempo, com suas atividades produtivas, provoca alterações no 

sistema ambiental. O Cerrado que vem sendo ocupado progressivamente nas últimas décadas 

e, consequentemente, algumas atividades causam numerosos impactos quantitativos e 

qualitativos sobre os recursos hídricos (RABELO et al., 2009). 

Com a intensificação industrial e agropecuária a partir da década de 70, estudos que 

visam avaliar a degradação ambiental se intensificaram, sobretudo os que dizem respeito à 

contaminação dos solos e águas de bacias hidrográficas, estes que, são resultantes dos efluentes 

industriais e do uso e ocupação das terras indevidamente. As atividades produtivas em bacia 

hidrográficas, que não correspondem ao exigido pelas legislações, causam elevação de 

elementos e produtos diversos a natureza, provocando alterações no ciclo natural e 

desenvolvimento ambiental, modificando a qualidade das águas e a capacidade produtiva dos 

solos (GOULART; CALLISTO, 2003; RATTNER, 2009). 

Pela gama de métodos disponíveis para avaliar as alterações no meio ambiental, é 

necessário realizar estudos que possibilitem conhecer a dinâmica dos processos naturais e suas 

interações antrópicas. Isto facilita a percepção da realidade paisagística, além do conhecimento 

das transformações das paisagens em diferentes escalas, visando a criação de ações para a 

restauração e recuperação ambiental. 

Outro fator a ser considerado, é o aumento das atividades antrópicas em bacias 

hidrográficas no Centro-oeste goiano, diante da troca da vegetação natural por pastagem e 

lavouras. Este processo resulta em maiores índices de erosão e transporte de sedimento para os 

corpos hídricos; ocasionando mudanças no desenvolvimento aquático e terrestre (NOGUEIRA; 

CABRAL; OLIVEIRA, 2012; ROCHA et al., 2015; MARTINS, 2018). 

A contaminação ambiental reflete não apenas nos recursos naturais, mas também, na 

utilização antrópica dos mesmos, uma vez que, os efluentes podem conter elementos como 

metais pesados, que são considerados bioacumulativos e não biodegradáveis, diminuindo a 

quantidade de água apta para a utilização e, consequentemente, propiciando a elevação de 

gastos para tratamento e abastecimento público (LIMA, 2001; MILHOME et al., 2018). 

Baird (2002) ressalta que entre os contaminantes químicos estudados na atualidade, 

os metais pesados estão sendo considerados como prioridades, nos programas que promovem 

a saúde em escala mundial. O solo possui características que agregam estes diferentes elementos 

                                                 
1Tese elaborada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 10520 

e 6023 (2002), 6024, 6027 e 6028 (2003) e 14724 (2011). 
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e os transfere para a atmosfera, hidrosfera e biota. Com isto afirma-se a importância das 

avaliações de contaminação por metais pesados nos solos e recursos hídricos de uma bacia 

hidrográfica, ao dizer que, quantidades elevadas podem prejudicar o desenvolvimento do 

ecossistema e a saúde humana (RIBEIRO et al., 2012). 

A oferta de metais pesados nas bacias hidrográficas por meio da agricultura, 

atividades pecuaristas, ou mesmo despejo indevido de efluentes urbanos, são reconhecidos 

como riscos potenciais a causar problemas ambientais, que muitas vezes são desconhecidos. 

Da mesma forma, os elementos químico-físicos e biológicos presentes nas águas, 

necessitam ser monitorados, pois, passam por variações espaciais e temporais constantemente. 

Os teores fora dos padrões específicos de parâmetros liminológicos, comprometem e alteram a 

qualidade hídrica (ANDRADE et al., 2007; CARMO; BEVILACQUA; BASTOS, 2008). 

Diante do exposto, a área de estudo da presente pesquisa foi a bacia hidrográfica do 

ribeirão Santo Antônio, localizada nos municípios de Iporá, Ivolândia e Amonirinópolis no 

estado de Goiás, sendo esta, contribuinte da bacia hidrográfica do rio Araguaia-Tocantins. A 

escolha da área de estudo foi decorrente ao modelo de uso e ocupação das terras 

predominantemente utilizadas por atividades pecuaristas, e pela presença da cultura de grãos. 

A hipótese desta pesquisa é que o processo de antropização estabelecendo a partir do modelo 

de uso da terra, tem alterado a qualidade das águas, solos e sedimentos, comprometendo sua 

qualidade e utilização, visto se encontrarem fora dos parâmetros estabelecido para o 

ordenamento jurídico em relação as resoluções CONAMA 357/2005, 420/2009 e 454/2012. 

Com isto, o objetivo principal da pesquisa foi avaliar se o modelo de uso e ocupação 

da terra e características físicas da bacia, influenciam na qualidade da águas, solos e sedimentos, 

verificando se o nível de contaminação dos elementos avaliados está em acordo com o que 

estabelece o ordenamento jurídico brasileiro. 

E como objetivos específicos optou-se por:  

- Caracterizar a área de estudo a partir da compreensão da descrição dos parâmetros 

físicos: Geologia, Solos, Hipsometria e Declividade. 

- Compreender as alterações que ocorreram na bacia nos últimos 40 anos buscando 

caracterizar historicamente e temporalmente o modelo de uso e ocupação da terra. 

- Realizar o enquadramento do corpo hídrico e apresentar sua relação com as 

carcterísticas físicas da bacia e com o uso da terra. 

- Verificar a qualidade dos solos e sedimentos da bacia e suas implicações ao meio 

ambiente. 
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Metodologicamente pode-se dizer que ao buscar atingir os objetivos propostos, 

pressupõem um estudo com escala espaço-temporal; que objetiva caracterizar os elementos da 

paisagem e as ações antrópicas, visando obter respostas quanto ao desenvolvimento natural do 

ambiente diante da degradação proporcionada. O método aqui utilizado foi o positivismo 

geográfico, no qual busca responder os aspectos visíveis do real mensurado e palpável restritos 

a interpretação de resultados, sabendo-se que a Geografia é uma ciência empírica, pautada na 

observação, e o geografo tem como responsabilidade explicar, compreender e discutir os 

processos de construção e modificação do espaço geográfico e da paisagem. 

O estudo justifica-se pela necessidade da identificação e compreensão da dinâmica da 

paisagem e das características ambientais, com ênfase no uso e ocupação das terras da bacia, 

buscando relacionar as alterações ambientais proporcionadas pela sociedade em determinando 

espaço físico. A base de verificação foi por meio da avaliação de parâmetros liminológicos, 

metais pesados nos solos e sedimentos, por estes auxiliarem na base de estudo para 

planejamento, manutenção, e redução de perda da qualidade hídrica e capacidade produtiva dos 

solos da bacia. 

Na intenção de responder o problema exposto, foram efetuados questionamentos 

acerca dessa verificação. Qual a influência das características de geologia, relevo, solos, 

declividade, hipsometria, clima, uso e ocupação das terras, sobre a qualidade da água, solos e 

sedimentos, em escala espaço-temporal? Como as mudanças no modelo de uso da terra afetam 

os ecossistemas da bacia hidrográfica?  

Questionamentos esses que segundo a concepção de Tricart (1979) e Bertrand (2004), 

resultam no conhecimento das paisagens e dos agentes que a modificam, pois, a paisagem não 

pode ser vista apenas como a adição de elementos geográficos e sim pela compreensão das 

combinações dinâmicas dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, que juntos “fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”.  

 

1.1 Divisão da tese 

A tese foi dividida em 5 partes, para que os objetivos fossem respondidos claramente.  

Na primeira parte consta a introdução do trabalho, apresentando os pontos chave, como 

a localização geográfica da pesquisa, a justificativa e objetivos.  

A segunda corresponde a tópicos que referenciam bibliografias do tema geral da tese, 

como também das variáveis avaliadas nas águas, solo e sedimentos, e uma breve 

contextualização da legislação brasileira utilizadas para classificação dos corpos hídricos. 
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A terceira descreve, os procedimentos metodológicos utilizados para a avaliação e 

classificação das águas, solos e sedimentos da bacia em questão. Para isso foi detalhado como 

ocorreram os métodos de processamento digital para a análise multitemporal; como realizou-se 

a morfometria da bacia; como ocorreu as coletas e análises das variáveis; e por fim, como foi 

realizado o tratamento estatístico dos resultados. 

Na quarta parte detalha-se os resultados e discussões alcançados pela tese, dividida em 

8 subitens: No 4.1 foi descrito a caracterização da área de estudo, destacando os aspectos físicos 

da bacia, como o solo, a geologia e litologia, hipsometria, declividade, uso e ocupação das 

terras. No 4.2 foi relatado a descrição geoambiental dos pontos de coleta da água, sedimentos 

e solos. Partindo do pressuposto que estas variáveis, ao serem modificadas naturalmente ou 

pelas ações antrópicas, podem ocasionar alteração da dinâmica do sistema natural (VON 

SPERLING; 2005). 

No 4.3 foi realizado uma breve análise da distribuição de chuva na bacia em questão, 

com o intuito de conhecer a influência da precipitação dos processos de escoamento superficial 

do solo, e auxiliar na análise final dos resultados. 

No subitem 4.4 trata da análise multitemporal de uso e ocupação das terras da bacia 

hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, ao analisar mapas do uso e ocupação dos anos de 1987, 

1997, 2007 e 2017 buscando identificar as alterações ocorridas ao longo de 40 anos; a validação 

da classificação supervisionada foi realizada pelo índice de desempenho global e índice Kappa.  

No subitem 4.5 consta a descrição morfométrica da bacia em questão, com o objetivo 

de detalhar as características físicas da bacia, procurando obter informações como o índice de 

drenagem e curva hipisométrica. Em seguida no subitem 4.6 destaca-se a classificação das 

variáveis avaliadas nas águas, pela Resolução CONAMA 357/2005. 

O subitem 4.7 traz os resultados da análise multivariada, como a análise da matriz de 

correlação, análise dos componentes principais e análise fatorial das águas. 

No subitem 4.8 apresenta-se os resultados das análises dos metais pesados nos 

sedimentos e solos, comparando os mesmos com o ordenamento jurídico brasileiro de acordo 

com o que é proposta pelas Resoluções CONAMA 420/2009 e 454/2012 respectivamente. 

Ainda neste subitem são apresentados os resultados da aplicação do índice de geoacumulação 

e fator de contaminação para melhor interpretação dos resultados. 

5° - A quinta parte contém as considerações de cada parte da tese, com a intenção de 

responder aos objetivos estabelecidos, e apresentar propostas que poderiam ser utilizadas para 

melhorar a qualidade ambiental da bacia. 

 



31 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Bacia Hidrográfica 

Encontra-se inúmeras definições para o conceito de bacia hidrográfica, uma das mais 

utilizadas na literatura, a descreve como sendo uma área que por meio do processo gravitacional 

oferece efluentes para um rio principal (BARRELLA, 2001; BRASIL, 2002; CUNHA; 

GUERRA, 2003; TEODORO et al., 2007). Vários aspectos contribuem para sua formação, 

como a geologia e a declividade, que delimitam o processo de infiltração e escoamento para 

determinada área superficial (TUCCI; CARLOS; MENDES, 2006). 

Os autores supracitados explicam que estas áreas recebem águas precipitadas durante 

todo o regime pluvial, que infiltram no solo permitindo abastecer o lençol freático e mantem o 

fluxo de água das nascentes. Em sequência escoam para as regiões baixas transportando parte 

dos resíduos sólidos ou dissolvidos da superfície, dando características aos leitos fluviais.  

Ao se pensar em bacia hidrográfica como unidade territorial, contesta o conceito de 

degradação ambiental, sendo que a alteração da qualidade hídrica é um reflexo das ações sem 

planejamento do homem, tornando necessário a avaliação dos impactos que podem 

proporcionar desequilíbrio ambiental (BARUQUI; FERNANDES, 1985; FERNANDES; 

SILVA, 1994). A intensidade das ações danosas, traduz a potencialidade de elementos tóxicos 

ao ambiente, que oferecem efeitos longitudinais degradativos na qualidade dos recursos 

naturais, pensando na economia e saúde pública. 

Os estudos que objetivam avaliar a presença de elementos contaminantes de uma bacia 

hidrográfica, favorecem a implementação de legislações para o controle do uso dos recursos 

naturais, estruturando técnicas de modelagem para o uso correto do meio natural. A avaliação 

potencial destes recursos, possibilita relacionar a contaminação ambiental com as atividades 

produtivas fora dos padrões legais, na qual permite apontar as fontes poluidoras e atribuir 

possíveis métodos de recuperação e controle das áreas degradadas. 

A bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio é de grande importância econômica e 

social para os municípios que a compõem, a cidade de Iporá que se localiza dentro de seus 

limites, é abastecida pelas águas do ribeirão principal, aumentando a necessidade de pesquisas 

que averiguem os ascpetos naturais e os relacionem com aspectos sociais da região (BATISTA 

et al., 2018). 

De modo geral, necessita-se de empenho, para aumentar as unidades de conservação 

ambiental no bioma Cerrado, conhecendo que apenas 3,1% faz parte das áreas de proteção 

ambiental (BORGES et al., 2016). 
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2.2 Degradação e impacto ambiental 

O tema “degradação ambiental” vem sendo pautado frequentemente nos debates 

governamentais e pesquisas institucionais em todo o mundo. Esta pequena abordagem sobre 

este tema, recorreu-se ao método analítico-descritivos, com intuito de demostrar o interesse 

humano diante das causas ambientais. 

Inicialmente deve-se conhecer a Lei de n° 9.433 de 8 de janeiro de 1997 referente a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que descreve a água sendo um bem de domnínio 

público, limitado e dotado de valor econômico, de uso prioritário ao consumo humano e a 

dessedentação de animais. Pela lei, a água é assegurada à atual e às futuras gerações, e para isto 

existe planos de recursos hídricos que determinam orientações a programas e projetos para 

diagnosticar, analisar e balanciar a qualidade e usos das águas (BRASIL, 1997). 

A Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, que destaca este conceito como sendo uma alteração das características e qualidade 

do meio ambiente. Este processo abrange inúmeros fatores, e dá um sentido de caráter negativo 

a determinadas atividades, atenuando saber quem é o responsável pelas ações causadoras das 

alterações (MENEGUZZO, 2006). Para afirmar que determinada área possui degredação 

ambiental, a mesma deve apresentar modificações do seu estado e qualidade natural, seja ela 

ocasionada naturalmente ou por meio de atividades antrópicas. 

A Resolução CONAMA nº 001 de 1986 oferece como conceito de impacto ambiental, 

qualquer atividade ou processo que altere a qualidade ambiental, as propriedades físicas, 

químicas e biológicas que possam comprometer as gerações futuras. As práticas não legalizadas 

de desmatamento, por exemplo, podem ser consideradas impactantes ao ambiente natural, face 

a impossibilidade de desenvolvimento natural da fauna e florar regional. Com isso, procura 

identificar a fonte da ação causadora, possibilitando argumentar em tomadas de decisões e 

práticas alternativas. 

Andrade et al. (2005) discorrem que as alterações nas bacias hidrográficas podem ser 

consequencias dos processos naturais como o vento, decomposição de rochas e precipitação, 

ou podem ser resultados das diversas atividades do homem através da emissão de efluentes 

industriais ou domésticos, resíduos agropecuários, etc. As propriedades do solo e das águas são 

comprometidas, ocasionando deficiência no desenvolvimento natural da fauna e flora. 

Skinner (1986) aponta que as variedades de composições químicas desenvolvidas no 

meio ambiente, são originadas pela gama de ciclos naturais existentes, como a litosfera, 

hidrosfera, biosfera e a atmosfera. As energias geradas por meio dos ciclos biogeoquímicos, 

são verdadeiras modificadoras dos ambientes naturais. Pela intervenção antrópica atuante sobre 
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estes ciclos, o desequilíbrio ambiental é agravado e causa impactos negativos, que afirma a 

necessidade de conhecer os danos ocasionados, buscando oferecer alternativas para prevê-los e 

recuperá-los. 

Os padrões de qualidade das águas estão relacionados diretamente as atividades 

antrópicas de uma bacia hidrográfica, em muitas vezes recebe quantidades superiores de 

efluentes do que a sua capacidade de autodepuração, levando ao processo de contaminação e 

eutrofização dos mananciais. Da mesma forma, os solos e sedimentos são comprometidos pelo 

alto percentual de produtos agropecuários aplicados nas atividades produtivas (SANCHES et 

al., 1999). 

Umas das maneiras mais comuns de eutrofização dos mananciais da contaminação dos 

solos e sedimentos, é por meio da descarga de efluentes que não receberam o tratamento 

adequado, como também, pela a utilização de produtos agropecuários sem fiscalização 

ambiental (ANA, 2005). 

Ao presenciar a elevada utilização de elementos químicos, que possuem características 

de armazenamento por aplicação sucessivas, faz com que os resíduos se tornem fortes 

indicadores de contaminação ambiental. Estes demostram a grande necessidade de trabalhos 

que avaliem a qualidade hídrica, do solo e dos sedimentos de uma bacia hidrográfica. 

 

2.3 Estudos Limnológicos 

Uma definição simples para os estudos liminológicos pode ser apresentado como 

sendo, a ciência que estuda as águas continentais sem considerar sua concentração de sais 

(POMPÊO, 2017). Esteves (1998) afirma que a conservação dos sistemas hídricos é uma 

preocupação atual, considerando a qualidade e quantidade de água disponível para utilização. 

As alterações no sistema aquático podem ser acarretadas por contaminantes de 3 

categorias: químicas, físicas e biológicas (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1996) e podem estar 

relacionadas a natureza geológica, tipo de solo e vegetação, ao clima e ao grau de concentração 

de atividades humanas na bacia hidrográfica (VALENTE; CASTRO, 1981). Os animais, a 

vegetação, a espécie humana, a vida, seja ela em qualquer de suas formas e tamanhos, são 

diretamente afetadas pela alteração da qualidade dos mananciais, ao considerar a água como o 

elemento primordial para sobrevivência das espécies. 

A Resolução CONAMA n° 357 do ano de 2005 define valores máximos e mínimos 

para inúmeros parâmetro físico-químicos, em diferentes tipos de ambientes e águas. A 

interpretação dos resultados é feita por meio de classes de qualidade de água, podendo variar 

da classe especial à classe 4, definindo seus padrões de potencialidade e uso. 
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Os trabalhos de monitoramento ambiental voltados a qualidade hídrica, vem sendo 

utilizado como instrumento auxiliador no prognóstico geral de bacias hidrográficas, as 

informações oferecem subsídios aos órgãos gestores no planejamento, monitoramento e 

preservação ambiental (TUNDISI, 2000). 

 

2.4 Metais pesados nas águas, solo e sedimento de bacias hidrográficas 

É possível compreender metais pesados como um grupo de elementos que possuem 

densidades específicas, destacando suas características tóxicas particulares. Estes elementos, 

fazem parte da composição cristalina das rochas, podendo ser liberado ao ambiente pelo 

processo de intemperismo e arraste de partículas (DUFFUS; 2001; LOUREIRO; 2012). 

Sabe-se que a maioria das atividades antrópicas deposita resíduos sólidos e líquidos 

sem tratamento nos solos e mananciais, afetando o desenvolvimento natural do ambiente. A 

deposição de metais poluentes como o mercúrio, chumbo, cádmio, ou ácidos como o sulfúrico 

e nítrico, os fertilizantes de composição fosfatados e nitrogenados, além de causar danos à saúde 

humana, também proporciona o retardamento do ecossistema (RADOJEVIC; BASHKIN, 

1999). 

A avaliação da concentração de metais pesados nas águas, solos e sedimentos de uma 

bacia hidrográfica é importante, pois níveis acima do permitido no ambiente podem trazer 

prejuízos à saúde. Segundo Forstner e Wittmann (1981) os metais pesados podem ser 

transportados em uma bacia hidrográfica como espécie dissolvido, ou como espécie associadas 

a partículas sólidas. Ao não se transportarem, indicam possuir solubilidade em determinadas 

condições físico-químicas estando assim precipitado, e não oferecem risco ao meio ambiente 

naquele momento. 

Para afirmar a solubilização ou não destes metais, é preciso analisar outras variáveis, 

como o pH, sólidos em suspensão, oxigênio dissolvido, temperatura, entre outros. Cada 

característica traduz os estágios de transparência do metal, partindo de sua fonte até a sua 

reposição pela cadeia alimentar (CALMANO; FORSTNER, 1983).  

 

2.5 Origens e efeitos dos metais pesados no organismo dos seres aquáticos e humanos 

Ao analisar características físico-químicas e naturais de uma bacia hidrográfica, 

averígua-se a presença de substancias que podem ser tóxicas ao ambiente e organismo vivos, 

sua origem pode ser proveniente de fontes naturais ou por meio das ações humanas. 

O diferencial associado aos riscos que estas substâncias apresentam, estão 

relacionados a sua concentração e distribuição em determinadas áreas, naturalmente sua 
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presença deve ser constante no ambiente, pois os sistemas biológicos conseguem proporcionar 

sua degradação e síntese sem que ofereça riscos aos organismos e ao desenvolvimento 

ecológico, caso as concentrações não sejam excedentes. Wood (1974) explica que com os 

processos industriais, esta degradação realizada naturalmente no ambiente diante destas 

substâncias pode não conseguir ser mantida, prejudicando assim o desenvolvimento ecológico. 

Laws (1993) diz que a aparição de metais pesados no ambiente está ligada a processos 

naturais (vulcanismo, rochas, solo) e pelas práticas antrópicas (mineração, industrialização). 

Ambas aparições necessitam ser fundamentalmente averiguadas. 

Alguns metais são considerados micronutrientes essenciais ao organismo como o 

manganês, ferro, cobre, zinco e alumínio. Em contrapartida, o cádmio, níquel e chumbo devem 

apresentar concentrações mínimas. Para Campbell et al. (1988) e Laws (1993) mesmo os metais 

considerados micronutrientes essenciais devem ser mantidos em quantidade controladas no 

organismo dos seres aquáticos e humanos, sua concentração elevada torna-se tóxica, 

prejudicando o desenvolvimento natural. 

 

2.6 Enquadramento das águas pela Resolução CONAMA n° 357/2005 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) é um órgão normativo, 

deliberativo e consultivo das políticas nacionais do meio ambiente, sua criação ocorreu em 1981 

pela promulgação da lei 6.938/81, regulamentado pelo Decreto nº 99.274. 

Uma das suas principais funções é a classificação dos corpos de água, sendo esta pré-

estabelecidas pela Resolução CONAMA de n° 357 do ano de 2005, que dispõe de diretrizes 

ambientais para o enquadramento correto de águas superficiais, segundo as condições de uso e 

dos padrões de lançamento de efluentes. 

No Artigo 3° desta Resolução consta que as águas do território nacional são 

classificadas em 13 classes, sendo 5 classes de águas doces, 4 de águas salobras e 4 de águas 

salinas. Cada uma delas requer tratamento específico para o padrão potável ao abastecimento 

público. 

Tal resolução considera águas doces, aquelas que possuem salinidade igual ou inferior 

a 0,5%, e ambientes lóticos aqueles com águas continentais em movimento. Cada classe de 

águas doces em ambientes lóticos possui diferentes designações, a classe especial é destinada 

“ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio natural 

das comunidades aquáticas; à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação 

de proteção integral”, não necessitando dos padrões apresentados pela resolução. 
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Já as classes de I a IV, consideram o padrão estabelecido pela resolução vigente, 

devido serem utilizadas ao abastecimento público após o tratamento exigido. O estabelecido 

pela Resolução CONAMA n° 357/2005 para estas classes, podem ser vistas no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Classificação das águas doces, segundo seu destino de uso, estabelecida pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Art. 4º, da Resolução CONAMA 357/2005 

 

 

 

Classe I 

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

proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 

274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 

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

película; e, e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.   

 

 

 

Classe II  

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;  b) à 

proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONA-MA nº 

274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 

e,  e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

 

Classe 

III 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; c) à 

pesca amadora; d) à recreação de contato secundário; e) à dessedentação de 

animais. 

Classe IV a) à navegação; e b) à harmonia paisagística. 

Fonte: Resolução CONAMA n° 357/05, adaptado pela autora. 

 

A avaliação de parâmetros limnológicos, nas águas superficiais de rios obedecem a 

esta designação, respeitando a classificação estipulados para cada variável avaliada. 

 

2.7 Enquadramento dos solos e sedimentos pelas Resoluções do CONAMA n° 420/2009 

e n° 454/2012. 

Considerando a necessidade de prevenir a contaminação do solo, o CONAMA 

estabeleceu a Resolução n° 420 do ano de 2009, com função principal de atribuir sua 

manutenção e caracterização, visando a proteção da qualidade do solo e consequentemente das 

águas superficiais e subterrâneas. As áreas contaminadas podem oferecer risco a saúde pública 

e ao meio ambiente, por isto, devem ser monitoradas constantemente (CONAMA, 2009). 

Uma das ações propostas nesta resolução para manter a qualidade dos solos, foi a 

criação de diretrizes para o gerenciamento das áreas contaminadas, e critérios para definição de 

valores permitidos de substâncias químicas decorrentes de atividades antrópicas. No capítulo 

2, artigo 7 consta que o enquadramento das substâncias se dá em 2 classes (valores), sendo a 
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primeira “Prevenção” e a segunda “Investigação”, conforme os resultados detectados em cada 

amostra avaliada (CONAMA, 2009). 

Sobre o material a ser dragado do fundo dos corpos hídricos, a Resolução CONAMA 

responsável é a de n°454 do ano de 2012, na qual oferece diretrizes gerais e procedimentos 

referenciais ao tratamento dos sedimentos de fundo, dando suporte e segurança a sociedade. 

A detecção e caracterização de substâncias químicas nos sedimentos, devem ser 

classificados conforme o estabelecido na referida resolução, assegurando se as concentrações 

observadas podem proporcionar efeitos adversos a biota. Para isso, foram definidos 2 níveis 

classificatórios para os sedimentos, sendo o nível I aquele que oferece limiar abaixo do qual há 

menor probabilidade de efeitos adversos à biota, e o nível II aquele que oferece limiar acima 

do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota. 

 

2.8 Parâmetros físicos da água 

2.8.1 Temperatura (T°C) 

A quantificação da T°C da água indica a quantidade de calor apresentado no corpo 

hídrico. Algumas fontes naturais que podem gerar alteração nesta T°C estão relacionadas a 

altitude e latitude do ambiente, sazonalidade, ou mesmo à profundidade relacionada a 

estratificação vertical dos mananciais e presença de vegetação nas encostas dos rios. Já, fontes 

artificiais relacionam-se a atividades antrópicas diversas, por efluentes industriais, comerciais 

e atividades domésticas (VON SPERLING, 2005). 

Este mesmo autor explica que a T°C da água é um parâmetro de fundamental 

importância para o meio aquático, sua variação reflete em alterações em outras variáveis físico-

químicos e biológicos. Como exemplos, tem-se que com o aumento da T°C da água ocorre a 

diminuição de oxigênio dissolvido, e a solubilidade dos gases, aumentando sua transferência e 

gerando mal cheiro como no gás H2S (sulfeto de hidrogênio). 

Mota (1995) e Tucci, Hespanhol e Cordeiro (2001) explicam que elevadas T°C da água 

em concordância com elementos que contém componentes tóxicos, causam retardação no 

desenvolvimento aquático e até a morte de organismos. Em alguns casos, quando há velocidade 

elevada nas reações químicas da água, o valor da T°C chega a aumentar até 10°C em rios com 

poluição acentuada. 

Esta avaliação deve ser realizada em conjunto a outras variáveis, e precisa ser 

considerado as características naturais climáticas da bacia hidrográfica em questão. Souza et al. 

(2014) relatam que a T°C da água está diretamente relacionada com a T°C do ar, entre o dia e 
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a noite e as sazonalidades do ano, com isso, as amostras colhidas no início da manhã tendem a 

ter T°C mais baixas. 

Conforme a Resolução n° 357/2005 não há padrão de valor máximo e mínimo 

estabelecido para T°C da água. Com isto, considera-se o descrito pelo Ministério da Saúde e 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que determinam o valor de 0 a 30°C como 

sendo considerados adequados para águas de ambientes lóticos brasileiros e para lagos o valor 

máximo é de 50°C (MS; 2011; CETESB; 2013). 

 

2.8.2 Total de sólidos dissolvidos (TDS) 

O total de sólidos dissolvidos nas águas podem ser compreendido por qualquer 

substância ou matéria presente na coluna d’água, sua concentração é possível variar de 0 a 

valores superiores a 1000 mg/L em corpos hídricos. Mcneely, Neimanis e Dwyer (1979) e 

British Columbia (1998) dizem que as principais fontes de sólidos dissolvidos na água são 

provenientes das atividades agrícolas, efluentes industriais e doméstico tratados ou não, pela 

mineração e estações de tratamento de esgoto. 

Tucci (2008) reafirma o dito pelos autores anteriores Mcneely, Neimanis e Dwyer 

(1979) e British Columbia (1998), ao destacarem as atividades antrópicas como uma das fontes 

responsáveis pelo aumento de sólidos dissolvidos nas águas. O autor explica que elevadas 

concentrações de sólidos dissolvidos, geram deterioração na qualidade das águas, oferendo 

risco ao abastecimento e saúde populacional. 

A presença elevada de sólidos nas águas de rios, afeta diretamente na penetração e 

absorção de raios solares relacionados a sua turbidez e T°C, causando situações diversas no 

desenvolvimento do habitat natural das espécies aquáticas, pelo retardo da fotossíntese e 

diminuição da produção de oxigênio dissolvido, que é realizado pelas vegetações submersas e 

algas (VON SPERLING; 1996 a, b; MCMAHON; HARNED, 1998). 

Esta elevação de sólidos causa alterações significativas no odor e sabor da água, 

provocados pela matéria orgânica, vegetais, metais pesados como ferro e manganês, ou mesmo 

sais de sulfato e cloreto; gerando prejuízo ao abastecimento público por necessitar tratamento 

avançado nas águas e nas atividades agrícolas como irrigação e salinização dos solos por haver 

modificação das características naturais das águas (VON SPERLING; 1996a; BAIRD; 2002). 

O valor máximo permitido para total de sólidos dissolvidos nas águas doces em 

ambientes lóticos, é de 500 mg/L (CONAMA; 357/2005). 
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2.8.3 Turbidez (Turb) 

Ao avaliar o nível de turbidez, é possível representar o grau de interferência da 

passagem da luz sobre a água. As rochas, partículas de argila e silte, plantas aquáticas como as 

algas, ou mesmo micro-organismos, são fontes de origem natural que podem alterar o nível da 

turbidez da água. Os efluentes urbanos, composto químicos e resíduos industriais são exemplos 

de compostos originalmente antrópicos. Branco (1986) explica que estas partículas precipitadas 

perturbam o ecossistema aquático. 

Quando volumes elevados destas partículas permanecem na água, a penetração dos 

raios solares é diminuída, refletindo no desenvolvimento natural do processo fotossintético 

aquático, reduzindo consigo a reposição de oxigênio. Silva et al. (2008) explicam que os valores 

de turbidez na água elevam-se significativamente no período chuvoso, por meio do transporte 

de sedimentos, partículas e compostos de naturezas variadas, estes que, estão diretamente 

relacionados com o uso e ocupação das terras de determinada região. 

No trabalho de Souza et al. (2014) realizado do rio Almada no Sul da Bahia, os valores 

mais elevados para turbidez da água, foram encontrados nos períodos com presença de chuva 

antecedentes as coletas das amostras. Esta pesquisa demostra que é importante realizar a 

comparação das concentrações de turbidez diante das estações do ano. 

Com objetivo de quantificar os níveis aceitáveis para turbidez da água, a Resolução 

CONAMA 357/2005 padronizou 4 classes de qualidade. Para que as águas sejam consideradas 

na classe I o valor de turbidez não pode ser superior a 40 UNT (unidade nefelométrica de 

turbidez), e para as demais classes de II a IV o valor deve permanecer abaixo de 100 UNT. 

Quanto mais elevado o valor de turbidez, mais comprometida estará a qualidade das águas. 

 

2.9 Parâmetros químicos da água 

2.9.1 Oxigênio dissolvido (OD) 

Avaliar a presença de oxigênio dissolvido resulta no conhecimento do grau de 

arejamento da água, sendo de extrema importância para compreender sua qualidade. Seu valor 

está diretamente relacionado com outras variáveis como a T°C, atividades fotossintéticas das 

algas, ou mesmo a sazonalidade. 

Esteves (1998) explica que para liminologia este é uma das variáveis que apresentam 

maiores variações diária, decorrente de ser um gás inteiramente conexo com processos variáveis 

como a fotossíntese, a respiração de organismo e decomposição da matéria orgânica do 

ambiente aquático. 
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A desordem desta variável nas águas, compromete o metabolismo de todos os seres 

vivos aeróbios do sistema, sendo indispensável sua quantificação para compreensão dos 

processos ecológicos do ambiente aquático (WETZEL, 2001). 

Em águas eutrofizadas a diminuição do oxigênio dissolvido é comum, tendo em vista 

a limitação do desenvolvimento natural aquático, pela falta de determinados nutrientes. Nestes 

ambientes os organismos decompositores ganham força e aumentam sua população, por ter-se 

um ambiente adequado a sua proliferação, e com maiores concentrações de matéria orgânica 

biodegradável. Este processo ocorre devido a utilização baixa de OD por estes organismos, 

chegando até a deplecionar o ambiente e conduzir a condições de anaerobiose, que ocasiona a 

retardação dos organismos exigentes e aumento de sua aparição (BRAGA et al., 2005). 

Pela Resolução CONAMA (357/2005) o mínimo permitido de oxigênio dissolvido 

para classe I de água doces em ambientes lóticos é de 6 mg/L, para classe II o valor não deve 

ser inferior a 5 mg/L, a classe III não permite se apresentar inferior a 4 mg/L e para classe IV o 

valor de OD não deve ser menor 2 mg/L. 

 

2.9.2 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Os íons de hidrogênio H+ são reativos e encontrados na água em forma dissolvida, e 

sua variação é decorrente da concentração desses íons por meio do pH, podendo indicar águas 

em condições ácidas, neutras e alcalinas. O pH é medido em moles por litro de água, sendo o 

negativo do logaritmo comum da concentração H+. O valor de pH da água pura igual a 7 é 

considerado neutro, possuindo o valor de 0,1x10-8 moles por L de concentração do H+ 

(RICKLEFS, 2010). 

Ter o conhecimento dos valores do pH das águas de uma determinada bacia 

hidrográfica, auxilia na avaliação da qualidade deste corpo hídrico. Camargo et al. (1996) 

explicam que esta variação pode ser decorrente de fatores diversos, alterando-se por origens de 

fontes naturais, como a dissolução de rochas, oxidação da matéria orgânica formada por ácidos 

húmicos, pelo processo fotossintético, ou mesmo absorção de gases atmosféricos, podem 

relacionar-se ou não com ações humanas. 

As alterações de pH provindas diretamente das atividades antrópicas são decorrentes 

de efluentes industriais e domésticos; da poluição do ar que consequentemente gera as chuvas 

acidificadas, e de quantidades excessivas de alguns elementos como o alumínio e fósforo, 

encontrados em produtos agropecuários (VON SPERLING, 2005). 

A CETESB (2012) esclarece que os íons de hidrogênio reativa elementos, com isso 

dissolve minerais e precipita substâncias, algumas delas como os metais pesados chegam a 
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provocar toxidade ao ambiente. Em estações do ano que a presença da chuva é intensificada, o 

pH da água tende a alcançar valores mais próximos da neutralidade, este fato ocorre devido a 

diluição mais rápida de elementos dissolvíveis, e transportado por meio do escoamento 

superficial até os leitos dos rios, fazendo com que a acidez da água diminua (alta concentração 

do íon H+) (CARVALHO, 2000). 

Valores baixos de pH nas águas podem agregar uma serie de danos para a utilização 

antrópica, a corrosividade de equipamentos, tubos, filtros e bombas aumentam, além de alterar 

a turbidez e a presença de ferro na água (RICKLEFS, 2010; CETESB, 2012). 

Em concordância com a Resolução CONAMA 357/2005 os valores permitidos para o 

pH das águas devem permanecer entre 6 e 9, estas que são destinadas a consumo humana 

provindas de águas doces em ambientes lóticos. 

 

2.9.3 Fósforo total (Pt) 

A variação do uso e ocupação das terras de uma bacia hidrografia implica na oferta de 

elementos que alteram as propriedades do solo e das águas (PINTO et al., 2009). O fósforo é 

uma variável de fundamental importância a ser analisada para identificar a qualidade das águas 

e o processo de eutrofização dos mananciais, este pode ser encontrado tanto resultante das 

atividades antrópicas como in natura. 

Carpenter et al. (1998), Pionke, Gburek e Sharpley (2000) e os autores Macleod e 

Haygarth (2003) dizem que a presença deste parâmetro é fortalecida em áreas que possuem 

atividades agrícolas, originados pelos insumos utilizados na produção. Os fertilizantes agrícolas 

ao serem aplicados de maneira incorreta fora do alcance das raízes, ou mesmo acima da 

capacidade de absorção da cultura, corrobora para alterações das propriedades nas águas em 

corpos superficiais (NETTO, 2007). 

Outras fontes de origem para fósforo estão ligadas às atividades urbanas, como o 

esgoto doméstico, resíduos industriais e alimentícios podem oferecer detergentes 

biodegradáveis superfosfatados e outros elementos que contenham teores elevados de fósforo 

descartados no ambiente. Este parâmetro passa por alterações em sua composição, por meio do 

consumo da biota e da ação antigênica ao longo do trajeto do corpo hídrico, liberando fosfato 

na água pela dissolução, absorção de partículas, reações orgânicas e dessorção; teores elevados 

podem causar proliferação de algas e alterar a vida aquática (LEBO, 1991). 

Assim como qualquer outro nutriente, em excesso, prejudica o metabolismo dos seres 

consumidores, levando-os a morte, ao se decompor eleva-se o consumo de oxigênio da água 
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por outros organismos, indicando o processo de eutrofização hídrica (ESTEVES, 1998; 

CETESB, 2004; SHIGAKI; SHARPLEY; PROCHNOW, 2006). 

Pela Resolução CONAMA (357/2005) o limite para a classe I e II de águas doces em 

ambientes lóticos não deve ultrapassar 0,1 mg/L, e para classe III e IV o valor não pode ser 

superior a 0,15 mg/L. Valores excedentes estão inteiramente condicionados a provocar 

alteração nas qualidades das águas. 

 

2.10  Parâmetro biológico da água 

2.10.1 Coliformes termotolerantes (CT) 

Para que a água apresente qualidade viável ao consumo, um dos aspectos mais 

relevantes para avaliação é conter a livre presença de contaminantes biológicos. Souza et al. 

(2014) indagam que a contaminação por coliformes deve ser analisada com cautela, pois, a 

confirmação de sua presença assume a certeza de microrganismo patógenos na água, 

oferecendo elevado risco a saúde humana pela transmissão de doenças. 

A Resolução CONAMA (357/2005) define coliformes termotolerantes como sendo 

bactérias gram-negativas em forma de bacilos, que podem crescer em meios que possuam 

agentes tensoativos e sob temperaturas de 44°- 45°C, fermentam a lactose e produzem ácido, 

gás e aldeído. A presença desta bactéria é detectada em fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, deixadas no solo, plantas e na própria água. Podem ser transportados aos 

corpos hídricos, por processos naturais de lixiviação dos solos, ou por práticas antrópicas como 

os esgotos domésticos ou industriais (ANA, 2005). 

Na resolução retromencionada estabeleceu valores que limitam a presença deste 

parâmetro nas 4 classes de águas doce para ambientes lóticos. Para que a água seja considerada 

de qualidade para classe I, o valor correspondente a quantidade de coliformes termotolerantes 

para 100 mililitros de água não deve ultrapassar a 200 UFC (Unidade Formadoras de Colônias), 

em sequência para classe II 1000 UFC, classe III 4000 UFC, e valores acima do máximo 

permitido para classe III, são considerados de classe IV. 

 

2.11  Metais pesados na água, solo e sedimento 

2.11.1 Alumínio (Al) 

O elemento metálico alumínio é o mais abundande na crosta terrestre, sua ocorrência 

faria natualmente no solo, na água e no ar, podendo ser redistribuído face as atividades 

antrópicas ou naturais, este elemento não é encontrado sob a forma de metal livre no ambiente, 
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dispondo de frequente aparição no estado de oxidação III. (SCOTT, 1952; FURMAN, 1962; 

MENDES; OLIVEIRA, 2004).  

O alumínio é o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre, ocorrendo 

naturalmente no solo, na água e no ar, sendo redistribuído ou movido, através de actividades 

naturais ou humanas.  

Os efeitos que este elemento causa para o organismo humano, vem sendo cada vez 

mais analisados, devido a constância excessiva nas águas potáveis destinadas ao consumo 

(KLEN, 2005; MEYER-BARON et al., 2007; PRIEST; O’DONNELL, 2013). 

Para o organismo humano, a toxidade do Al pela elevada concentração, foram 

evidenciadas por pesquisadores como Csuros e Csuros (2002) e Tomijenovic (2011), ambos 

afirmam que este elemento contém a capacidade de acumular-se nos tecidos e celulas 

neurológicas, que descreve o processo de bioacumulação, causando doenças crônicas, como o 

Alzheimer. 

Pascalicchio (2002) e Gupta et al. (2005) afirmam que este metal tem capacidade de 

acarretar irritabilidade, seborreia, alopécia, e até ostesoporose, por ser capaz de descolar 

elevadas quantidades de cálcio e magnésio dos ossos. Em sua forma livre, o Al ao escoar aos 

corpos hídricos torna-se extremamente tóxico aos animais e plantas do meio aquático 

(MENDONÇA et al. 1991). 

Sua origem no ambiente resulta de fontes naturais, como a mineração natural e as 

atividades dos microrganismos, que proporcionam níveis baixos em águas superficiais e 

subterrâneas. Locais com pH < 4,2 são propícios a ter elevadas concentrações de Al. As fontes 

antropogênicas estão relacionadas a efluentes industriais oferecidas pela emissão de fontes 

difusas, como também, pela garantia da sua mobilidade por meio de deposições ácidas, 

causadas pelo enxofre, amoníaco e óxidos de nitrogênio, pois proporciona diminuição do pH 

do meio (GIROUX et al., 2004; VANLOOT et al., 2007). 

Os utensílios de cozinha, os antitranspirantes (desodorantes que contém complexos 

alumínicos), embalagens, resíduos alimentares, formulas antiácidas, ou mesmo a água potável, 

são fontes diretas de alumínio ao organismo humano (QUINTAES, 2000). 

O máximo permitido de Al nas águas doces em ambientes lóticos, pela Resolução 

CONAMA n° 357/2005 é de 0,1 mg/L para as classes I e II, e o valor não deve ser superior a 

0,02 mg/L para as classes III e IV. 
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2.11.2 Zinco (Zn) 

O Zn é um elemento fundamental para o desenvolvimento antropogênico, pelo 

desempenho das atividades enzimáticas, síntese de proteínas, atividades hormonais, entre 

outros (KOLJONEN et al., 1992). Winter (1998) explica que a inalação contínua deste elemento 

pode causar anemia e decréscimo do nível de colesterol, quando em grandes quantidades pode 

originar até mesmo o câncer de pulmão, e sua inalação em curtos períodos estimula convulsões 

estomacais, vômitos e náusea. 

Wedepohl (1978) diz que, o Zn pode ser encontrado na natureza por meio dos minerais 

como a esfalerita (ZnS), smithsonita (ZnCO3), hemimorfita (silicato básico hidratado de Zn) e 

franklinita (espinélio de Zn e Fe – ZnFe2O4), e nas rochas sedimentares, devido a abundância 

de silicatos ferromagnesianos, magnetita e argilominerais. Destaca também que, os argilitos 

marinhos, folhelhos e filitos são unidades litológicas compostas por maiores concentrações 

deste elemento. 

Nas atividades antrópicas, o Zn pode ser oferecido pelas industrias elétricas, 

mineradoras, metalúrgicas, galvanizadoras e práticas agrícolas (MAIA, 2003). ATSDR (2011) 

complementa que este elemento também pode ser oferecido ao ambiente por meio de produtos 

farmacêuticos, fábrica de tintas, borrachas, pilhas elétricas, baterias, televisores, e diversos 

fertilizantes agrícolas. 

O CONAMA (357/2005) determina a quantificação de 0,18 mg/L de Al para classes I 

e II, e para as classes III e IV o valor máximo de 5,0 mg/L de águas doces em ambientes lóticos. 

Para a classificação dos solos o CONAMA (420/2009) estabelece 300 mg kg-1 de Al para o 

valor de prevenção e 450 mg kg-1 para o valor de investigação. Já os valores determinados para 

classificação do sedimento, é de 123 mg kg-1 para corresponder ao nível 1 da Resolução 

CONAMA (454/2012) e 315 mg kg-1 para o nível 2. 

 

2.11.3 Cobre (Cu) 

Este elemento é considerado de risco em altas dosagem no organismo humano, pode 

provocar vômitos, náuseas, dores estomacais, prejudicando o fígado e rins. Em quantidades 

aceitáveis torna-se fundamental sua ingestão, provinda de proteínas e enzimas da corrente 

sanguínea (FRIZZO, 2006). Sua deficiência no organismo humano provoca o surgimento de 

osteoporose, devido a redução da defesa imunológica (CORTECCI, 2002). 

Shotyk e Le Rouxy (2005) discorrem que o cobre encontrado na biota aquática possui 

pouca aparição, apresentando-se em forma cúprica (Cu+2) nos cianetos, carbonatos, 
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aminoácidos e algumas substâncias químicas. Seus teores ligados aos fosfatos, sulfetos e 

hidróxidos normalmente são acumulados nos sedimentos. 

Relacionando-se a concentração de Cu em metabolismo vegetais, Haehnel (1984) 

explica que ele se torna um micronutriente necessário, por associar-se a proteínas que auxiliam 

na reação redox, como a plastocianina (ligada ao transporte de elétrons no processo fotoquímico 

e fotossintético). Em contrapartida, a acumulação catalisadora das reações redox torna-se tóxica 

aos tecidos foliares vegetais, chegando a provocar redução das membranas de tilacóides, cuja 

se localizam no interior dos cloroplastos das plantas (LI; TRUSH; 1993 a, b). 

A utilização do Cu nas atividades antrópicas é variada, como na produção de ligas 

metálicas (bronze, latão) e materiais condutores de eletricidade. O Cu em seu composto de 

Sulfato de cobre II (CuSO4) emprega-se em setores industriais de tintas e ligas metálicas, na 

agricultura, associadas a fertilizantes, pesticidas, algicidas, e até mesmo na conservação de 

madeiras (KOOGAN; HOUAISS, 1996; MAIA, 2003). 

Pela Resolução CONAMA n° 454 do ano de 2012, que estipula valores ponderados 

aos sedimentos, o cobre pode alcançar o valor máximo de 35,7 mg kg-1 para ser considerado no 

nível I, e o valor de 197 mg kg-1 para o nível II. Os valores para solo foram propostos pela 

Resolução CONAMA n° 420 do ano de 2009, sendo permitido o máximo de 60 mg kg-1 para o 

valor de prevenção e 200 mg kg-1 para o valor de investigação. 

A Resolução CONAMA 357/2005 permite o valor máximo de 0,009 mg/L para classe 

I e II de águas doces em ambientes lóticos e 0,013 mg/L para classe III e IV. 

 

2.11.4 Ferro (Fe) 

Dos metais presentes na crosta terrestre, o ferro é o segundo mais aparente, sendo 

inferior apenas ao alumínio, normalmente é encontrado em sua forma química associado ao 

manganês, tendo com principais fontes os minerais máficos, como a biotita, magnetia, pirita, 

anfilólios, piroxênios, ou mesmo no ambiente em depósitos orgânicos e detritos de plantas, 

causando a coloração amarelada a água ao associar-se a húmos ou colóides (CPRM; 1997). 

A presença de ferro nas águas brasileiras é elevada, principalmente em terrenos antigos 

e aluviões, nas águas superficiais este metal se liga a matéria orgânica, frequentemente quando 

está em estado coloidal (RICHTER; NETO, 1991). 

O elevado teor de ferro pode causar sérios danos e prejuízos, como por exemplo: ao 

abastecimento público oferece sabor e odor na água, a rede de distribuição de água possibilita 

a contaminação biológica pelo aumento de depósitos de ferrobacterias, à população 

consumidora acarreta manchas em roupas e utensílios sanitários. Afirmando com isto, a 
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necessidade da permanência dos teores de ferro dentro dos padrões de potabilidade (GUYTON, 

1988). 

Este metal é essencial para o desenvolvimento antrópico, especificadamente o 

organismo necessita de 19 mg de ferro por dia, uma das funções é a formação da hemoglobina. 

Sua falta pode acarretar ao surgimento de anemia, em contrapartida, seu excesso em órgãos 

como o pâncreas, pode acarretar diabetes mellitus, no coração insuficiência cardíaca e fígado, 

cirrose e tumores hepáticos (CPRM, 1997; DELVIN, 1998). 

Os limites estipulados pela resolução CONAMA 357/2005, para classe I e II é de 0,3 

mg/L de ferro nas águas doces de ambientes lóticos, e o máximo de 0,5 mg/L para as classes 

III e IV. 

 

2.11.5 Manganês (Mn) 

A abundância de manganês na crosta terrestre é fortemente percebida, todas as rochas 

existentes contem este metal em quantidades elevadas, ficando atrás apenas do ferro. Suas 

maiores concentrações estão presentes nas rochas eruptivas básicas (1.000 mg kg-1 a 2.000 mg 

kg-1), seguida por rochas calcárias (400 mg kg-1 a 600 mg kg-1), arenitos (20 mg kg-1 a 500 mg 

kg-1), e por últimos nas rochas metamórficas, eruptivas ácidas e algumas sedimentares (200 mg 

kg-1 a 1.200 mg kg-1) (MALAVOLTA, 1994). 

Este metal é usado principalmente nas indústrias metalúrgicas, e química fina, na 

fabricação de ligas, pilhas e aços especiais, e elaboração de compostos orgânicos. Os estados 

de oxidação que o manganês pode ser encontrado varia de +1 a +7, sendo que este último já 

apresenta agentes oxidantes elevados (KOOGAN; HOUAISS, 1996). 

Shotyk e Le Rouxy (2005) explicam que, o Mn presente nas águas é originado 

naturalmente do imtemperismo de rochas e solos que o contenha, ou pelas ações antrópicas 

como efluentes industriais. Com isto, a formação de óxidos e hidróxidos negativos proporciona 

seu carreamento e precipitação ao ligar-se a cátions, resultando em sais insolúveis no meio. 

Saric e Lucchini (2007) dizem que, parte do Mn depositados nos sedimentos de fundo dos rios, 

torna-o bioconcentrado, por meio dos níveis tróficos inferiores. 

Para o desenvolvimento vegetal, o Mn é considerado um micronutriente essencial, 

auxiliando na manutenção da ultraestrutura, estabilização de proteínas, funcionamento de 

cloroplasto, é um cofator de enzimas ante estresse oxidativo, onde sua falta causa deficiência 

no aparelho fotossintético (WEILAND; NOBLE; CRANG et al., 1975; SIMPSON; 

ROBINSON, 1984; BOWLER et al., 1994; GONZÁLEZ;  STEFFEN; LYNCH, 1998; 

POPELKOVA et al., 2003). 
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O organismo humano também precisa de Mn, para a ativação de enzinas como a 

síntese da hemoglobina, crescimento e formação óssea, produção e liberação de insulina, 

reprodução, e prevenção do dano celular. Os danos relativos pelas altas dosagens deste metal 

no ar, pode provocar a morte, em exposições crônicas como as dos trabalhadores de minas, gera 

sintomas neurológicos, conhecida como psicose por manganês (CSUROS; CSUROS, 2002). 

Em crianças, elevados teores proporcionam deficiência intelectual, e em geral a predisposição 

a doença de Parkinson (FINKELSTEIN et al., 2008; STEPENS et al., 2008; HAFEMAN et al., 

2007). 

Tais fatos, corroboram a necessidade de níveis potenciais deste elemento nas águas 

doces de ambientes lóticos, com isto, o CONAMA 357/2005 estabeleceu valores máximos de 

0,1mg/L para águas de classe I e II, e 0,5mg/L em águas de classe III e IV. 

 

2.11.6 Chumbo (Pb) 

O chumbo é considerado flexível, maleável e macio, de coloração prata que se funde 

a 327,5°C (MALAVOLTA, 1994). No ambiente antropogênico, sua maior aparição está 

relacionada ao chumbo tetraetílico adicionado na gasolina desde a década de 1920 (TAVARES, 

1990). 

O Ministério de Minas e Energia (MME) (2009) explica que o chumbo é dificilmente 

encontrado em seu estado natural, mas, tem-se em elevadas concentrações em outros elementos, 

como por exemplo nos minerais de minérios como: galena, piromorfita, sulfeto de chumbo 

(Pbs), anglesita, sulfato de chumbo (PbSO4), cerussita, vanadinita, e o carbonato de chumbo 

(PbCO3). Podendo ser encontrados em diferentes depósitos associados a outros metais, como 

os que contem cobre, zinco ou cádmio. 

Para o sistema humano, o chumbo pode alterar funções e afetar órgãos, como diminuir 

o quociente de intelegencia (QI); provocar partos prematuros; acentuar déficit nas funções 

cognitivas, sensoriais, renais e no sistema nervoso (WHO et al., 1995). No qual, sua toxidez 

pode ser proveniente da ingestão ou inalação de poeira com altas concentrações. 

Catalá et al. (1983) explicam que além de prejudicar o organismo humano pela sua 

toxidade, o chumbo, também compromete as brânquias de peixe tornando o muco compacto, 

que com isso, impede as trocas gasosas necessárias para os órgãos. Sendo este, um metal que 

necessita ser avaliado, pois, apresenta uma multiplicidade de danos em suas elevadas 

concentrações para os homens e animais. 

Para classificação dos sedimentos segue-se o proposto pela Resolução n° 454 

(CONAMA/2012), que permiti o valor de 35 mg kg-1 de chumbo para o nível I e 91,3 mg kg-1 
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para o nível II. Em relação aos valores de chumbo no solo, o permitido é 72 e 180 mg kg-1 para 

os valores de prevenção e investigação respectivamente, seguindo o dito pela Resolução n° 420 

(CONAMA/2009). Logo, para a classificação das águas superficiais, considera-se o ponderado 

pelo CONAMA 357/2005, constituindo o valor máximo para as classes I e II de 0,01 mg/L e 

0,03 mg/L para as classes III e IV. 

 

2.11.7 Níquel (Ni) 

Este metal, é considerádo fundamental como micronutriente de diversas espécies. Na 

agricultura sua utilização possibilita aumentar a atividades da uréase foliar, impedindo a 

intoxicação (RIBEIRO et al., 2012). 

O níquel possui dureza e brilho, sendo de cor branca prateado, em contato com ar 

ambiente caracteriza-se por ser fortemente reativo (podendo espontaneamente inflamar) e 

resistente a corrosão por água e ar; em contato com outros metais como Fe, Zn, Cu forma ligas 

metálicas com facilidade (MCGRATH; S.P., 1995; ATSDR, 2005). 

Os níveis de níquel ofertados para a hidrosfera, são resultados da sua remoção da 

atmosfera por meio de deposição seca e úmida, pelos processos erosivos de solos e rocha, e 

atividades antrópicas como o uso de combustíveis fosseis e queima de resíduos industriais 

(CETESB, 2012). 

Este elemento é usado para a fabricação de aço inoxidável, na produção de margarina 

e manteiga (pelas gorduras líquidas) a partir de catalisadores de reações hidrogenadas; 

utilizados também para fabricar ligas, próteses, baterias alcalinas, pigmentação inorgânicas e 

moedas, que direta ou indiretamente farão parte das fontes ofertantes deste metal ao ambiente 

(DEPA, 2005). 

Altos teores de níquel proporcionam reações tóxicas, prejudicando espécies vegetais, 

plantas, e a vida aquática em sua fase reprodutora, como nas espécies de crustáceos e peixes 

pequenos (ROEKENS; GRIELI, 1988; MARQUES, 1993). Sua toxidade pode ser alterada por 

fatores como o pH e oxigênio dissolvido, mostrando-se necessário a análise conjunta destes 

elementos. 

Nos seres humanos, os sais solúveis e o Ni potencializam a sensibilização da pele, 

causando alergias, alguns produtos que possuem contato direto com a pele como joias, botões, 

relógios entre outros, são restringidos para quem apresenta reações adversas a este metal 

(ENVIRONMENT AGENCY, 2009). Os mesmos autores confirmam que, casos de câncer, 

bronquite crônica, enfisema pulmonar, asma, diminuição da capacidade vital, são exemplos de 

danos provocados ao homem, pela inalação de sais solúveis e óxidos de Ni. 
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Valores máximos de níquel foram estipulados pela Resolução CONAMA nº 454/2012 

para os níveis I e II permitido em sedimento, sendo 18 mg kg-1 e 35,9 mg kg-1 respectivamente 

em cada nível. Para as concentrações de níquel no solo, 2 valores foram designados pela 

Resolução CONAMA n°420/2009, sendo o primeiro o valor de investigação com máximo de 

30 mg kg-1 e 70 mg kg-1 para o segundo valor nomeado prevenção. Nas águas, o valor máximo 

de Ni para classe de I a IV da Resolução CONAMA 357/2005 é de 0,025 mg/L. 

 

2.11.8 Mercúrio (Hg) 

A aparição do metal pesado mercúrio no ambiente é tida como baixa, considerando a 

hidrosfera, litosfera, atmosfera e biosfera. Mas não é inexistente, sua baixa concentração em 

forma natural está presente em toda a crosta terrestre, na faixa de 50 ppb a 80 pbb (AZEVEDO, 

1993). 

Os compostos do mercúrio apresentam-se em diversas variedades de cores, sendo 

extraído do ambiente principalmente pelo sulfeto de mercúrio. O processo para ter-se este 

elemento em elevadas quantidades no ambiente, é decorrente da biotransformação por bactérias 

do mercúrio inorgânico a metilmercúrio. (LOBO, 2011). 

Ao relacionar os efeitos do Hg diante da saúde humana, afirma-se a toxidade deste 

elemento, pois, causam transtornos neurológicos e renais, provoca mutações, vômitos, diarreia, 

altera o metabolismo do colesterol e tem efeitos tóxicos nas glândulas sexuais. Suas principais 

fontes poluidoras provinda das atividades antrópicas, estão relacionadas ao garimpo, 

praguicidas, produção de cloro, desinfetantes, pigmentos, mineração, esgotos, produtos 

farmacêuticos e odontológicos (NIES, 1999; PIVELI; KATO, 2005). 

Sua presença nos corpos hídricos é explicada por Mathis et al. (1997) ao afirmarem 

que o Hg é liberado na água pelos resíduos do solo transportados pelas precipitações, ofertado 

pela ação da chuva, e depositados nos sedimentos de fundo. O transporte deste elemento no 

percurso do rio, está associado a partículas agregadas nos sedimentos de fundo, podendo 

aumentar suas concentrações em locais assoreados (ROTHENBERG; AMBROSE; JAY, 2008; 

CARLING et al., 2013). 

A concentração máxima permitida pelo CONAMA 420/09 para solos, é de 0,5 mg kg-

1 para o valor de prevenção e de 12 mg kg-1 para o valor de investigação. A Resolução 

CONAMA 454/12 estipula para sedimentos de nível 1 o valor de 0,17 mg kg-1 e nível 2 o valor 

máximo de 0,48 mg kg-1. 
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2.11.9 Cádmio (Cd) 

Algumas características do cádmio em sua forma elementar, descreve-o como sendo 

um metal que varia da coloração branca a prateada, brilhante e macio, sendo facilmente 

fragmentado quando encontrado em T°C ambiente (ATSDR, 2011).  Merck (2006) explica que, 

a coloração do Cd pode variar em função da sua oxidação proveniente da humidade, originando 

óxido de Cd com tonalidades amarelo esverdeado, e pó cristalino ou sólido em tons castanhos 

avermelhado. 

Anjos (2003) diz que aparição de Cd natural no ambiente é rara, ocorrendo em 

minerais de Otavita (CdCo3) e Greenockita (CdS). Smith et al. (1995) exemplificam outros 

minerais que contem Cd em sua composição, como os minerais sulfetados, removidos na 

atividades minero-metalúrgicas. O Cd é bioacumulativo e persistente no ambiente, possuindo 

mais mobilidade nos corpos hídricos que outros metais (USPHS, 1997). 

Winter (1998) apresenta que as concentrações de Cd podem estar associados aos 

minérios de Zn como a esfalerita. Nos solos podem ser provenientes do intemperismo da rocha-

mãe, as rochas sedimentares se destacam por apresentar elevadas concentração deste metal, 

principalmente nos depósitos de solos com fosfato e xisto. Sua presença no solo também pode 

ser originada das atividades antrópicas, como, a incineração de resíduos, em atividades 

mineradoras, na queima de combustíveis fosseis, a utilização de fertilizantes fosfatados na 

agricultura, na pigmentação de tintas, ou mesmo, as produções industriais de aço e ferro. 

(ALLOWAY, 1995; BAIRD, 1999; ATSDR, 2012). 

O Cd é considerado um elemento não essencial aos humanos, plantas e animais, sua 

elevada concentração por exposições crônicas ou inalação, torna-o estritamente tóxico aos 

humanos, causando lesões renais, pulmonares, cardíacas e gônadas crônicas (TAVARES, 1990; 

CSUROS; CSUROS, 2002; NORDBERG et al., 2007). 

Estudos realizados em animais e humanos comprovam que os compostos de Cd são 

tidos como carcinogênicos para os humanos, também podendo afetar a substância mineral dos 

ossos, provocando doenças como a osteoporose, por retardar o metabolismo da vitamina D 

(ENVIRONMENT AGENCY, 2009). Os mesmos autores relatam que, a inalação deste 

elemento, é expressamente referida pelo uso do tabaco, os não fumantes absorvem o Cd pelo 

consumo de peixes, vegetais, rins e fígados. 

Pelo CONAMA (454/2012) a presença deste metal nos sedimentos, não podem ser 

superiores a 0,6 mg kg-1 para ser considerado do nível I e 3,5 mg kg-1 para o nível II. Nos solos, 

a concentração máxima para a valor de prevenção é 1,3 mg kg-1 e 3 mg kg-1 para o valor de 

investigação (Resolução CONAMA n° 420, 2009). Nas águas superficiais o CONAMA 
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357/2005 permite até o valor de 0,001 mg/L para classe I e II, e 0,01 mg/L para classe III e IV. 

Qualquer valor superior aos estipulados, comprometem o ambiente. 

 

2.12  Planejamento e conservação de bacias hidrográficas a partir do conhecimento 

fisiográfico e pluviométrico 

A forte relação entre o homem e a natureza acarretam modificações no meio natural, 

como o uso e ocupação das terras numa bacia hidrográfica por meio das atividades produtivas. 

Esses processos estão diretamente relacionados as formas do relevo e aos índices 

pluviométricos de determinada região. A produção agrícola e pecuária ou mesmo 

desflorestamento para expansão urbana, requer o conhecimento fisiográfico da região. Carelli 

e Lopes (2011) discorrem que o levantamento dos fatores ambientais integrados de uma bacia, 

fornece apoio ao planejamento correto para o uso e ocupação. 

Cunha (2003) destaca que o agrupamento das informações fisiográficas de uma bacia 

permite a avaliação de suas características físicas, pois, a utilização de uma rede fluvial total ou 

parcial proporciona alterações significativas em sua dinâmica natural, somente assim é possível 

conhecer suas potencialidades ou restrições. 

O sistema de drenagem é organizado hierarquicamente, ao conhecer as características 

e formas da rede pluvial, é possível compreender o processo de transporte de poluentes e 

sedimento para o rio principal, este que, relaciona-se diretamente com a chuva e relevo. O 

homem a cada dia que passa aumenta sua apropriação diante dos recursos naturais, e por isso 

planejar corretamente o uso da terra e manejos das bacias hidrográfica permite saber a dinâmica 

do ecossistema apontando as fragilidades e oferecendo estratégias de preservação (MACEDO; 

SILVA; RODRIGUES, 2013). 

O regime pluviométrico brasileiro apresenta sazonalidade marcantes com estação seca 

e chuvosa em diferentes épocas do ano relacionando a localização geográfica (FIGUEROSA; 

NOBRE, 1989). Além deste processo natural supracidado, a variação mensal e o ciclo diurno 

das chuvas que variam espacialmente, podem afetar diretamente as concentrações das variáveis 

físico-químicas nos mananciais (ANGELIS et al., 2004). 

A intensidade da precipitação pode interferir na quantidade de impurezas transportadas 

aos corpos hídricos, processo este que se relaciona diretamente as características do relevo, 

como a declividade ou fator de rampa (SCHETS et al., 2010; TORRES et al., 2013; ZHANG 

et al., 2014). A qualidade da água pode ser observada com diferentes características 

interligando-a com as estações do ano, como os teores de pH que temdem a elevar-se com o 

aumento das chuvas (CARVALHO, 2000; SILVA et al., 2008). 
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Outra característica indispensável para o conhecimento de uma bacia hidrográfica são 

as unidades geológicas, pois, oferecem o entendimento da dinâmica ambiental e sua capacidade 

produtiva, tais informações auxiliam no planejamento de uso e ocupação da terra, de maneira 

que não proporcione efeitos negativos ao ecossistema (SANTOS, 2004). O autor explica que a 

composição mineralógica das rochas pode, ao se decompor e lixiviar ao corpo hídrico, alterar 

as propriedades físico-químicas da água. Assim como o tipo de solo, pois, está diretamente em 

contado com os mananciais e sua estrutura é capaz de determinar a porosidade e permeabilidade 

da água até o lençol freático. 

Informações como qualidade mineralógica dos solos, qual o melhor tipo de 

zoneamento, reconhecer áreas susceptíveis a erosão, ou mesmo, o tipo de tratamento que será 

necessário realizar nas terras antes de sua utilização, são fatores a serem avaliados após sua 

caracterização fisiográfica. 

Bases de dados georeferrenciados tem sido alvo da demanda de inúmeras 

organizações. A descrição espacial geográfica organizada, oferece suporte crítico na tomada de 

decisões. Estes trabalhos têm sido melhorados e aperfeiçoados em sua manipulação, 

organização, meios de coleta, usos e acessos, tudo em prol da formulação do planejamento 

estratégico influenciadas socialmente e politicamente. 

O levantamento fisiogáfico pode ser criado por Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), sendo este formado por um conjunto aglomerado de ferramentas, tendo como principal 

objetivo combinar e sintetizar as informações de dados ambientais disponíveis, que ao serem 

analisados, oferecem importantes análises do ecossistema. Santos (2004) e Mascarenhas, Vidal 

e Silva (2013) discorrem que o SIG é preciso quando se tem uma definição concisa do objeto 

de estudo, da metodologia, do ambiente, e sua interação com os dados ambientais disponíveis. 

Cada elemento de análise possui sua peculiaridade, a escolha correta da escala própria de 

variação, do tamanho e o tempo referente, subsidia uma possível investigação dos diferentes 

processos de formação. 

A fragilidade e produtividade de uma bacia pode ser descrita por meio da identificação 

da realidade ambiental, com a interação dos resultados obtidos pelas informações elaboradas 

com o SIG (PARETA K.; PARETA U., 2011; WAIKAR; NILAWAR, 2014). 

Neste contexto nota-se o quanto é importante e necessário a elaboração de 

mapeamentos fisiográficos de uma bacia hidrográfica, considerando o papel que exerce ao 

planejamento, manejo e conservação da natureza. Os mapeamentos realizados por ferramentas 

referentes as geotecnologias são consideradas precisos, rápidos e de baixo custo, tendo-se o 
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nível de detalhamento referentes ao método utilizado, que comparados aos tradicionais 

oferecem resultados mais objetivos (SARMA, 2013). 

O SIG permite analisar temas diferentes, com escalas e tempo variados, esta opção 

proporciona diagnosticar os desequilíbrios entre os condicionantes e identificar potencialmente 

os aspectos responsáveis por eles.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Ontologicamente, ou seja, do ponto de vista do investigador, esta pesquisa foi realizada 

seguindo o método positivistas, pois os procedimentos metodológicos utilizados buscam 

responder à pergunta de investição inicial. Epistemologicamente o conhecimento trazido pela 

pesquisa é aceitável pelo método supracitado, pois consideram os fenômenos de análises 

observáveis e foi possível adquirir dados confiáveis para a investigação focados na causalidade 

e nas generalizações. E, axiologicamente que significa o papel dos valores da investigação 

científica, a pesquisa confirma o método positivista, pois independente dos dados obtidos o 

investigador mantém a postura objetiva sem mascarar os dados encontrados. 

Para responder aos objetivos proposto, este tópico inclui a fundamentação teórica e 

prática a respeitos dos procedimentos metodológicos abordado nesta pesquisa, no qual 

correspondeu: a análises de chuva, os métodos cartográficos para criação dos mapas, a 

descrição morfométrica para o conhecimento físico da bacia, a distribuição da localização dos 

pontos de coletas das águas, solos e sedimentos assim como os métodos de avaliação e 

classificação destes parâmetros. 

 

3.1 Aquisição e processamento dos dados cartográficos 

Os procedimentos cartográficos de georeferenciamento foram realizados por meio do 

programa ArcGis 10.1 licenciado para o laboratório de Geoinformação da UFG/Regional Jataí, 

gerando os seguintes mapas: localização da área de estudo; drenagem; geologia; declividade; 

hisometria; elevação ou altimetria, solos, uso e ocupação das terras.  

As bases cartográficas para elaboração do mapa de localização e de drenagem da bacia 

em questão foram compiladas do banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) na escala de 1:250.000 (folha SE 22 VB), sendo possível calcular os aspectos 

físicos da área de estudo. 

As bases cartográficas para a confecção do mapa geológico, litológico, pedológico e, 

de uso e ocupação das terras foram obtidas no Site do Sistema Estadual de Geoinformação 

(SIEG) para o Estado de Goiás. O mapa pedológico e de uso e ocupação possuem escala de 

1:250.000 com dados do Radam Brasil; e o mapa geológico foi criado a partir de um 

refinamento da base de Sousa (2009) em escala de 1:1000 e dados do CPRM. O mapa 

hipsométrico foi gerado por intermédio das imagens Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) da Embrapa, com equidistância de 100 em 100m e folha SE 22 VB. No mapa de 

declividade utilizou-se a carta viabilizada pelo SRTM com as bases na articulação das folhas 

SD.22-Y-D, SE.22-V-A, SE.22-V-B e SD-22-Y-C. 
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As classes de declividade foram interpretadas conforme classificação da EMBRAPA 

(1979), disposta na Tabela 01. A escolha das classes para interpretação deveu-se ao uso e 

ocupação das terras da bacia em questão, visando melhor exibir as informações do relevo para 

as atividades agropecuárias dominantes na região. 

 

Tabela 01 - Intepretação das classes de declividade EMBRAPA (1979). 

CLASSES (%) CLASSIFICAÇÃO 

0 a 3 Plano 

3 a 8 Suave ondulado 

8 a 20  Ondulado 

20 a 45 Fortemente ondulado 

> 45 Montanhoso 

Fonte: Modificada de EMBRAPA 1979. 

 

Para a criação dos perfis estruturais foram necessários os mapeamentos físicos da 

bacia, e somente após foi possível criar uma sobreposição no software ArcGis 10.2. Para a 

determinação dos locais dos traçados, foi criado três linhas sobre a imagem SRTM, a primeira 

obedecendo a direção SO-NE (perfil 1), a segunda N-S (Perfil 2) e por último NO-SE (perfil 

3). A escolha destas direções foi decorrente da importância de abordar todas as variações 

altimétricas, as classes de solos e geologia da bacia. A linha do traçado extraiu pontos de cotas 

altimétricas, que geraram distâncias e altitudes num gráfico bidimensional, tendo como 

resultado a representação das irregularidades do relevo. 

 

3.1.1 Métodos para análise multitemporal de uso e ocupação da terra  

As geotecnologias são utilizadas como ferramentas de apoio à gestão governamental 

na tomada de decisões ambientais, em todo o mundo. Rosot et al. (2008) explicam que estas 

diferentes técnicas empregadas, possibilitam um acompanhamento temporal das 

transformações naturais em escalas de tempo. 

Por meio do processamento de dados é possível agrupar informações para apresentar 

referencial geográfico, tendo-se que dentre as geotecnologias de informações geográficas, a 

cartografia digital, o sistema de posicionamento global e o sensoriamento remoto são grandes 

destaques (ROSA, 2005).  

Com objetivo de melhor compreender as características da bacia hidrográfica do 

ribeirão Santo Antônio, foi realizado análise multitemporal do uso e ocupação das terras das 

últimas 4 décadas, correspondendo aos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017. Este período avaliado 

foi determinado face ao crescimento das atividades agrícolas na bacia em questão. 
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Inicialmente fez-se a determinação das imagens orbitais adequadas, neste estudo, sua 

aquisição ocorreu por meio do satélite Landsat5 ThematicMapper – LANDSAT-TM, e 

Landsat8 Operational Land Imager – LANDSAT-OLI, ambos em formato digital. Para 

selecionar a melhor imagem, considerou as características de registros multiespectrais que 

possuíssem a melhor resolução espacial. Com isto, se teria maior sensibilidade dos seus 

sensores e a possível aquisição de imagens coloridas, na qual facilita a interpretação correta e 

ágil dos elementos monitoráveis (OKA-FIORI et al., 2003). 

As informações específicas das imagens utilizadas para análise multitemporal, podem 

ser visualizadas na Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Informações das imagens utilizadas para análise multitemporal.  

Satélite Sensor Data-Imagem Órbita/Ponto Res Geométrica Acervo 

LANDSAT-5 TM* 20/07/1987 223/71 30 M  

 

INPE 
LANDSAT-5    TM 19/07/1997 223/71 30 M 

LANDSAT-5    TM 20/07/2007 223/71 30 M 

LANDSAT-8 OLI* 22/07/2017 122/18 15 M 

Fonte: Própria autora (2018). * Tematic Maper (TM), Operational Land Imager (OLI). 

 

Os métodos para interpretação das imagens passaram pelas seguintes etapas: 

- A escolha de cartas (imagens) que apresente o mínimo de cobertura de nuvens para 

a área de estudo. Imagens com nuvens inviabiliza a visualização das informações necessárias 

para classificação correta. 

- A composição colorida das imagens no formato RGB-TM4 TM5 TM3 do Landsat-

5, e no formato RGB OLI para o Landsat-8, seguido do recorte da imagem mediante a base 

cartográfica gerada anteriormente. 

- Criação da classificação por “Multivariate/Isoclauster” que executa a agregação dos 

pixels semelhantes, formando as classes de uso em um arquivo matricial, convertido em 

vetorial. Em sequência, os polígonos que ficaram ambíguos receberam correção, executada 

através do “Fild Calculator”, para alteração dos atributos e reclassificação respectiva à sua 

classe correta, gerando o mapa temático final. 

As classes determinadas foram: pastagem, solo exposto, vegetação e cultura. 

Considerou-se abordar um parâmetro geral para toda bacia, partindo da classificação 

estabelecida por Rosa (2003), que trabalha rugosidade, geometria e cor, para o levantamento 

das amostragens. A classificação supervisionada foi validada (no ano de 2017) pela realização 

de 4 incursões em campo. Arraes et al. (2010) afirmam que esta comparação visual real é de 

extrema relevância para a confiabilidade da pesquisa. 
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- Por último, fez a classificação supervisionada, definindo 100 pontos amostrais nas 

imagens para realizar a classificação, sendo que, 30 pontos foram distribuídos nas classes de 

pastagem e solo exposto totalizando 60 pontos, por apresentarem semelhanças no momento da 

classificação, e para as classes de vegetação e cultura foram distribuídos 20 pontos amostrais 

totalizando 40 pontos. Também foi apresentado o recorte da malha urbana da cidade de Iporá – 

GO, está que se estende dentro dos limites da área de estudo, compondo parte das características 

de uso e ocupação da bacia. 

Sequencialmente gerou-se a matriz de confusão entre a referência (base cartográfica 

gerada anteriormente) e o classificador – Máxima Verossimilhança. 

A validação dos 4 mapas temáticas criados, foi realizada por meio da determinação do 

índice do desempenho global (acurácia global) e pelo índice Kappa. Este procedimento de 

análise, só é possível após realizar todas as etapas anteriormente citadas. Ambos índices 

oferecem a validação da classificação de uma imagem de satélite anteriormente tratada, 

possibilitando o acompanhamento temporal das transformações no uso e ocupação das terras. 

Pelos valores obtidos por meio da matriz de confusão, foi possível determinar a 

acurácia global, seguindo a Equação 01: 

𝐴𝐺 =
𝐷

𝑇
                                                                    (01)                                                                                                                                                  

Onde: 

AG = Acurácia global;  

D = Somatório dos elementos da diagonal principal;  

T = Número total de pontos. 

Cohen (1960) foi o responsável pelo desenvolvimento inicial do Índice Kappa (IK), 

por meio da sua aplicação é possível adquirir uma medida de concordância de dados 

categóricos, no qual permite comparar as classificações obtidas automaticamente pelo 

programa, em detrimento da verdade de campo, podendo ser traduzida como a referência. 

Azevedo (2014) explica que a classificação do Kappa pode variar entre 0 e 1, sendo que os 

valores serão considerados mais acurados quando se aproximarem de 1. Resultados 

correspondentes a > 0,8 classifica-se como excelentes, < 0,8 são considerados razoáveis. 

Este índice é representado pela Equação 02: 

𝐼𝐾 =
(𝐷 − 𝑄)

(𝑇 − 𝑄)
                                                            (02) 

Em que: 

IK = Índice Kappa;  

D = Somatório dos elementos da diagonal principal;  
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Q = Coeficiente entre o erro de comissão e o erro de omissão;  

T = Número total de pontos. 

 

3.2 Levantamento de dados da precipitação da área de estudo 

A chuva pode proporcionar arraste de nutrientes da camanda superficial do solo ao 

corpo hídrico, podendo alterar as propriedades da qualidade das águas e sedimentos. Por este 

motivo foram analisados a distribuição das chuvas na bacia hidrográfica do ribeirão Santo 

Antonio, tendo que os dados puderam auxiliar na compreeção das análises físico-químicas e 

biológicas avaliadas. 

Para adquirir os dados de chuva na bacia, foram instalados 4 pluviógrafos modelo 

Irriplus – P300 (Figura 01). A distribuição dos locais de instalação dos aparelhos, foram em 

função das altitudes e usos das terras, buscando-se compreender a maior parte de informações 

pluviométricas da bacia.  

 

Figura 01 – Pluviógrafo na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2017). 
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O intervalo para coleta de dados foi definido referente à disponibilidade de auxílio de 

transporte pela universidade, como também, pela aquisição temporal dos dados. O prazo entre 

as coletas não poderia ser muito longo, pois, caso ocorresse algum problema com os aprelhos 

iria interferir na qualidade dos dados, com isso, as informações de precipitação foram coletadas 

a cada 2 meses. Para a presente pesquisa a tabulação dos dados considerou o intervalo de janeiro 

a dezembro de 2017. 

Os pluviógrafos utilizados são dispositivos eletromecânicos, que necessitam de 3 

pilhas alcalinas (D4), possuem como resolução da báscula 0,33mm de coleta, com intensidade 

máxima pluvial de 200 mm/hora. A capacidade de captação é de 326 cm³, com registros 

horários disponibilizados. Os dados são coletados do pluviógrafo por meio de cabo USB-TTL 

e lidos pelo software P300AD®. A quantidade de pluviografos utilizados foram determinados 

pela disponibilidade de recursos. 

 

3.3 Morfometria da bacia 

3.3.1 Classificação da rede de drenagem 

A classificação da rede de drenagem da bacia, seguiu o estabelecido pelo método 

hierárquico de Strahler (1957), que determina a composição da drenagem, sendo em qualquer 

de suas ordens de ramificação, e permite identificar os números de seguimento de cada ordem 

dos canais, sendo estas: 

- Os menores canais sem tributários são considerados de 1a ordem; 

- Quando há a confluência entre 2 canais de 1a ordem surge os de 2a ordem que só 

recebem efluentes de canais de 1a ordem; 

- Para ser considerados de 3a ordem, deve haver confluências de 2 canais de 2a ordem, 

e podem receber efluentes de canais de 1a e 2a ordem, e assim sucessivamente. 

 

3.3.2 Curva hipsométrica  

A curva hipsométrica foi elaborada seguindo a metodologia descrita por Strahler 

(1952), onde se tem a representação em um gráfico com eixo das ordenadas (Y) contendo os 

dados de altimetria e o eixo das abscissas (X) com os dados da área ocupadas por altitude em 

porcentagem. A integral hipsométrica só é possível por meio da curva hipsométrica, que 

consiste em compreender a relação entre as áreas relativas de cada intervalo da altitude, com a 

área da bacia (a/A), e a relação das altitudes máximas (h/H) com as altitudes relativas dos 

intervalos, alcançando como resultado o conhecimento da maturidade da bacia. A integral 

hipsométrica foi calculada pela Equação 03 (SOUSA, 2013): 
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∫ 𝑥. 𝑑𝑦

1

0

                                                           (03) 

Onde,  

x corresponde a a/A, 

y corresponde a h/H 

a = área do intervalo de altitude, 

A = área da bacia; 

h = altitude relativa do intervalo; 

H = altitude máxima da bacia. 

 

3.3.3 Cálculos morfométricos 

Para o conhecimento dos aspectos físicos da bacia hidrográfica em questão, foram 

identificadas as seguintes informações, por meio do software de geoprocessamento: 

- Área de drenagem (A); Perímetro (P); Comprimento do Canal Principal (Cp); 

Comprimento Vetorial do Canal Principal (Cv); Comprimento Total dos Canais (Ct); 

Amplitude Altimétrica da Bacia; Altitude Máxima da Bacia (Am). 

O levantamento das informações morfométricas, teve por objetivo avaliar 8 

parâmetros que julgou-se responder aos questionamentos respaldados, sendo demostrados na 

Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Equações para os cálculos morfométricos. 

Parâmetro e Equação equivalente Definição das variáveis 

Coeficiente de compacidade (Kc): 

Kc = 0,28
P

√A
 

 

Kc - coeficiente de compacidade;  

P - perímetro (m) e  

A - área de drenagem (m²).  

Fator de Forma (Kf): 

F =
A

L²
 

 

F - fator de forma;  

A - área de drenagem (m²) e  

L² - comprimento do eixo da bacia (m).  

Índice de circularidade (Ic): 

Ic =
12,57 x A

P2
 

 

IC - índice de circularidade;  

A - área de drenagem (m²) e  

P - perímetro (m).  

Densidade de Drenagem (Dd): 

Dd =
Lt

A
 

 

Dd - valor da densidade de drenagem, expresso em 

metros; 

Lt - comprimento total de todos os canais (km)  

A - área de drenagem (km²).  
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Continuação da Tabela 03 – Equações para os cálculos morfométricos. 

Coeficiente de Manutenção (Cm): 

Cm =
1

Dd x 1000
 

 

Cm - coeficiente de manutenção e 

Dd - valor da densidade de drenagem, expresso em 

metros. 

Índice de Sinuosidade (Is): 

Is =
L

Lv
 

 

L – comprimento do canal principal 

LV – comprimento vetorial do canal 

Relação de Relevo (Rr): 

Rr =
∆a

L
 

 

∆a - amplitude altimétrica e 

L - comprimento do canal principal.  

Índice de rugosidade (Ir): 

Ir = H . Dd 

 

H - amplitude altimétrica 

Dd - valor da densidade de drenagem, expresso em 

metros. 

Gradiente de Canais (Gc): 

Gc =
amax

L
 

a max - altitude máxima e  

L - comprimento do canal principal. 

Fonte: Christofoletti (1980), adaptado pela autora (2017). 

 

3.4 Distribuição espacial dos pontos de amostragem de água, sedimento e solo 

O primeiro passo na definição da localização dos pontos de amostragem de água, 

sedimento e solos foi o trabalho em gabinete, por meio da averiguação de mapas, imagens de 

satélites e, cartas topográficas da área de estudo. 

Para compreender a distribuição espacial e temporal das variáveis estabelecidas na 

avaliação da qualidade de água e análise do sedimento e solos, foram definidos 10 pontos de 

coleta, georreferenciados com GPS (Global Position System), para isto foi realizado o cálculo 

de área e comprimento dos cursos d'água. 

As características físicas da área de estudo são de fundamental importância para a 

avaliação da qualidade das águas e sedimentos.  A localização dos pontos de coleta de água e 

sedimento, buscou abranger todos os diferentes usos e ocupações do solo, e características 

físicas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. Para isso, foram definidos 5 pontos 

sequenciais da nascente até a foz no ribeirão Santo Antônio, e outros 5 pontos distribuídos em 

4 de seus afluentes. 

Os pontos correspondem a áreas com características diferentes, tendo-se pontos 

próximos as nascentes, antes e depois da rede urbana de Iporá, pontos próximos a comunidades 

rurais, e próximos a culturas e pastagens. Todos os locais são estratégicos, para caracterização 

da contribuição e variação espacial de elementos tóxicos, físico-químicos e biológico, que 

podem ser lixiviados até os mananciais. 
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A escolha dos 10 locais de coleta de solo na bacia em questão, foi determinado com o 

objetivo de abranger a maior quantidade de informações decorrentes das características físicas 

da área, neste sentido, buscou-se coletar amostra em todos os tipos de solo, composição 

geológica, variação hipsométrica, e diferentes usos e ocupação das terras, assim possibilitando 

avaliar as características do solo de maneira integral na bacia. 

 

3.5 Método de coleta, transporte e conservação das amostras de água 

As coletas das amostras das águas foram realizadas em 4 campanhas no ano de 2017, 

sendo a primeira entre os dias de 02 à 04 no mês de fevereiro, correspondendo a estação de 

verão, a segunda de 04 à 06 de maio no outono, a terceira 31 de julho e 01 à 03 de agosto no 

inverno e, a quarta de 01 à 03 de dezembro representando a primavera. Tal definição foi 

determinada para abranger as informações e características das 2 principais estações do Cerrado 

brasileiro, contemplando os períodos mais significativos para região, sendo eles o período 

chuvoso e o período de menores índices pluviométricos (período seco). 

As amostras de água foram coletadas no centro do corpo hídrico, para que não 

ocorresse contaminação das amostras por parte das margens, seguindo a metodologia descrita 

por Esteves (1998). A profundidade mínima de coleta foi de 20 cm, tendo como recipiente de 

coleta garrafas polietileno previamente esterilizada de 500ml, e 100ml, que variou devido o 

parâmetro (APHA, 2005). 

Para conservação das amostras adicionou-se Ácido Sulfúrico (H2SO4) para as amostras 

relativas aos parâmentros físico-químicos, e aos metais pesados o Ácido Nítrico (HNO3). O 

recipiente de coleta da água, para o parâmetro coliformes termotolerantes, foi envolvido em 

papel alumínio, com objetivo de impedir que a radiação solar ou que as luzes incandescentes 

alterassem as propriedades da água. 

Todas as amostras foram armazenadas em caixas de isopor com gelo, a temperatura 

entre 2 a 8°C e transportadas para os Laboratório de Geociências Aplicadas da Universidade 

Federal de Jataí (UFG), Laboratório Aquabio na cidade de Caçu-GO, e Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC). 

 

3.6 Método de coleta, transporte e conservação das amostras de sedimentos e solos 

As coletas de sedimentos e solos foram realizadas no dia 03 dezembro de 2016. Os 

pontos de coleta de sedimentos corresponderam a localização dos mesmos 10 pontos de coleta 

de água, tal escolha foi em detrimento do reconhecimento prévio das características físicas do 
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local e da melhor facilidade de acesso ao corpo hídrico. Utilizou-se a draga de Peterson para as 

coletas, cujas amostras foram identificadas e enviadas para o Laboratório.  

Os solos foram coletados em profundidade de 0 à 20 centímetros em 10 pontos 

distribuídos nos diferentes uso e ocupação da bacia hidrográfica, com a utilização de um trado 

galvanizado. As amostras foram embaladas em sacos plásticos contendo a identificação, e 

levados à laboratório. 

 

3.7 Metodologia empregada para análise das amostras de águas 

Na Tabela 04 encontra-se os parâmetros e métodos de análise empregados nas 

amostras de água. 

 

Tabela 04 – Parâmetros e métodos de análises. 

 Parâmetros Método da análise * 

 

Metais pesados 

Alumínio, ferro, manganês, cobre, 

zinco; 

Fotoclorímetro AT100 PB, da 

marca Alf kit  

 Chumbo, níquel e cádmio Absorção atômica 

 

Físicos 

Temperatura, total de sólidos 

dissolvidos  

OAKTON PCD 600 Waterproof 

Portable Meter Kit 

Turbidez  Equipamento turbidimeter-

HI83414, da marca Hanna 

 

Químicos 

Oxigênio dissolvido, Potencial 

Hidrogeniônico  

OAKTON PCD 600 

WaterproofPortable Meter Kit 

 Fósforo total  

 

fotoclorímetro AT100 PB, da 

marca Alf kit 

Biológicos Coliformes termotolerantes Técnica da Membrana Filtrante 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

A seguir, são apresentados separadamente as metodologias de análise de cada 

parâmetro avaliados nas águas. 

 

3.7.1 Metais pesados e fósforo 

Os procedimentos de coleta e conservação das amostras para análise dos metais 

pesados e fósforo, seguiram a metodologia descrita pela APHA (2005). O Ácido Nítrico 

(HNO3) foi acrescido às garrafas de polietileno para conservação da água destinadas a análise 

de metais pesados, em subsequência da coleta, sendo que a quantidade aplicada foi resultante 

no suficiente para que amostra coletada alcançasse pH abaixo de 2; e no caso das amostras para 

análise de fósforo, o ácido necessário foi o Sulfúrico (H2SO4). 
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A Figura 02-A retrata o momento do acréscimo de ácido à amostra coletada e na Figura 

02-B o local de conservação das amostras. 

 

Figura 02 – (A) Acréscimo de ácido na amostra de água; (B) Caixa de isopor com gelo. 

 
Fonte: Própria autora (2017). 

 

As amostras foram levadas para laboratório, e as análises dos metais pesados e fósforo 

seguiram o descrito no manual de cada kit de reagentes, de acordo com o Método 

Vanadomolibdico Fotocolorímetro (Standard Methods for the Examination of Water and Waste 

water, 18th edition), por meio do equipamento multiparâmetro de bancada fotoclorímetro 

AT100 PB, Alf kit. O equipamento supracitado e o momento da utilização de um dos reagentes 

de análise, estão retratados na Figura 03-A e B respectivamente. 

 

Figura 03 - (A) Multiparâmetro de bancada fotoclorímetro AT100 PB, Alf kit; (B) Acréscimo 

de reagente para análise. 

 
Fonte: Própria autora (2017). 
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De modo semelhante entre as variáveis, foi necessário 0,5 ml de água deionizada para 

calibração do aparelho e em seguida 0,5 ml da água de cada ponto de amostragem, mais os 

reagentes específicos de cada parâmetro. O aparelho faz a leitura com variação de tempo entre 

15 segundo à 5 minutos, alterando de acordo com o parâmetro analisado. 

 

3.7.2 Temperatura, total de sólidos dissolvidos, oxigênio dissolvido e potencial 

hidrogeniônico 

Os valores correspondentes a averiguação da temperatura, total de sólidos dissolvidos, 

oxigênio dissolvido e potencial hidrogeniônico, foram coletados in loco, por meio do 

equipamento sonda multiparâmetro OAKTON PCD 600 Waterproof Portable Meter Kit. A 

calibração do equipamento é realizada em laboratório e no campo, seguindo o descrito no 

manual de instruções. 

Seu funcionamento, é tido pela imersão de todos os sensores da sonda na água com 

profundidade mínima de 15 centímetros, o resultado é imediato, sendo oferecido em % e mg/L. 

O mesmo procedimento foi realizado nos 10 pontos do ribeirão e nas 4 campanhas realizadas 

(APHA, 1995). 

Na Figura 04-A é apresentado o equipamento utilizado e a Figura 04-B o momento da 

coleta dos valores. 

 

Figura 04 - (A) Sonda multiparâmetro OAKTON PCD 600 Waterproof Portable Meter Kit; 

(B) Imersão dos sensores na água para coleta de valores.

 
Fonte: Própria autora (2017). 

 

3.7.3 Turbidez 

A coleta da amostra de água para análise de turbidez não necessita de nenhum 

conservante, sendo necessário a água pura para avaliação. O método de análise é o 
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nefelométrico (90°), que objetiva comparar o espelhamento de um feixe de luz ao passar pela 

amostra, com o espelhamento de igual intensidade ao passar por uma suspensão padrão de 

referência. 

O equipamento utilizado nesta análise foi o turbidimeter – HI83414, da marca Hanna, 

no qual oferece medições de turvação de gama 0,00 a 4000 NTU (Unidades Nefelométricas de 

Turvação), que pode ser visualizado na Figura 05-A e B. Para análise é necessária uma quantidade 

de 10 ml de água de cada amostra, e que o aparelho esteja previamente calibrado conforme as 

instruções do manual do aparelho. 

 

Figura 05 – (A) Aparelho tubidimeter e kit de calibração; (B) Amostra de água preparadas para 

análise. 

 
Fonte: Própria autora (2017). 

 

3.7.4 Coliformes termotolerantes 

O método para averiguação de coliformes termotolerantes nas águas foi descrito pela 

CETESB (2007), correspondendo a técnica da Membrana Filtrante. Deste modo, foi coletada 

100 ml de água em recipiente autoclavável e atóxico, revestido por papel alumínio objetivando 

não haver interferência do calor. As amostras foram acondicionadas em caixa de isopor com 

gelo separadamente das demais. 

Para análise, foi filtrada em filtros de 47mm de diâmetro e 0,45μm de porosidade, 100 

ml de água pela bomba de sucção a vácuo. Em seguida as placas contendo os filtros foram 

acondicionados em estufa de cultura por 24 horas a 36°C. A contagem das colônias foi realizada 

a olho nu com a utilização do contador de colônias e luz forte. 

Na Figura 06-A demonstra os frascos de coleta, placas, filtros e recipiente de filtragem 

da água para análise; na Figura 06-B tem-se a estufa de cultura utilizada na pesquisa e; na Figura 

06-C representada o filtro com a espacialização das colônias. 
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Figura 06 - (A) Recipiente de coleta e filtragem, placas e filtros; (B) Estufa de cultura; (C) Filtro 

com colônias. 

 
Fonte: Própria autora (2017). 

 

Os resultados foram expressos como Unidade Formadoras de Colônias (UFC)/100mL. 

O cálculo foi realizado por meio da Equação 04. 

 

𝑈𝐹𝐶 =
𝑁𝑇𝐶 𝑥 𝐷𝐸

𝑉𝐹𝐴
 𝑥 100                                                  (04) 

Onde: 

UFC: unidade formadora de colônia; 

NTC: número total de colônias; 

DE: diluição empregada; 

VFA: volume filtrado da amostra (mL). 

Sendo que a diluição empregada foi de 1000 vezes e o volume filtrado foi 100 ml. 

 

3.7.5 Classificação do corpo hídrico pela Resolução CONAMA 357/2005 

Os efluentes que possuem contaminante, e que são despejados em quantidades 

excessivas nestes ambientes são considerados cargas poluidoras e, podem alterar as 

propriedades naturais da água. Para isso, foram determinadas quantidades permitidas de 

elementos variantes nos corpos hídricos superficiais, buscando atender as necessidades aos usos 

preponderantes atuais e futuros da sociedade. 
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Os resultados são submetidos ao enquadramento da Resolução CONAMA n° 357 do 

ano de 2005 que classifica o corpo hídrico em classes de I a IV. Os limites de máxima e mínima 

concentração estão apresentados no Quadro 02. 

 

Quadro 02 – Limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para as variáveis avaliadas nas águas 

da bacia em questão. 

Parâmetros 
Valor Máximo 

Classe I 

Valor Máximo 

Classe II 

Valor Máximo 

Classe III 

Valor 

Máximo 

Classe IV 

 

Químicos 

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

Fósforo total 0,1 mg/L - 0,15 mg/L - 

OD Não < 6 mg/L Não < 5 mg/L Não < 4 mg/L Não < 2 mg/L 

 

Físicos 

Temperatura Sem padrão Sem padrão Sem padrão Sem padrão 

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

TDS 500 mg/L 500 mg/L 500 mg/L - 

Biológico Coliformes 

Termotolerante 

200 UFC 

100/L 

1000 UFC 

100/L 

4000 UFC 

100/L 

> 4000 UFC 

100/L 

 

 

 

Metais 

pesados 

Alumínio 0,1 mg/L - 0,2 mg/L - 

Cobre 0,009 mg/L - 0,013 mg/L - 

Zinco 0,18 mg/L - 5,0 mg/L - 

Ferro 0,3 mg/L - 5,0 mg/L - 

Manganês 0,1 mg/L - 0,5 mg/L - 

Chumbo 0,01 mg/L - 0,033 mg/L - 

Níquel 0,025 mg/L - 0,025 mg/L - 

Cádmio 0,001 mg/L - 0,01 mg/L - 

Fonte: CONAMA de n° 357/2005. Organização: Própria autora (2017). 

 

3.7.6 Análise estatística 

Foi aplicado a análise multivariada com o objetivo de compreender o banco de dados 

referentes: - aos 15 parâmetros avaliados nas águas; - os 10 pontos de amostragem ao decorrer 

da bacia hidrográfica em questão; - as 4 estações analisadas; como também averiguar: - a 

correlação entre as variáveis; - verificar se as séries temporais são comuns entre as variáveis ou 

não; e - conferir se entre os pontos amostrais houve o mesmo tipo de comportamento. 

As análises realizadas corresponderam a: 

1) Estatística descritiva: mínimo, máximo, média, desvio padrão (DP) e 

coeficiente de variação (CV); 

2) Matriz do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson; 

3) Análise dos Componentes Principais (ACP); 

4) Análise Fatorial (AF). 

Para realização destas análises estatísticas, os resultados foram inseridos em planilhas 

eletrônicas para formação do banco de dados. O programa de apoio utilizado foi o Excel 2016, 

conjuntamente com o programa Action Stat versão 3.3.2. 
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A seguir, procede-se o desenvolvimento teórico das análises multivariadas utilizadas 

neste estudo. 

 

3.7.6.1  Estatística descritiva  

Os valores de mínimo, máximos e média foram calculados entre os 10 pontos 

amostrais, e os 15 parâmetros de análise separadamente, buscando com isto compreender 

melhor as localizações exatas dos valores mais elevados, assim como as menores 

concentrações. A média foi avaliada, com o objetivo de verificar a homogeneidade das variáveis 

ao decorrer dos pontos de coleta. 

O mesmo foi realizado para o cálculo do desvio padrão e coeficiente de variação. Este 

primeiro vem sendo utilizado nas pesquisas, para quantificar a dispersão de uma variável. O 

cálculo é realizado utilizando os valores individuais correspondentes ao valor central dos 

conjuntos de dados. Onde se tem a interpretação dos resultados pelos valores da soma dos 

quadrados, que ao corresponder a valores pequenos, o DP será menor, se os valores forem 

distantes, a soma será maior, equivalendo a dispersão das variáveis e do DP. Isto quer dizer que 

o cálculo é realizado pela medida da variabilidade dos valores, correspondentes à média 

(SANTOS, 2007). 

Os resultados foram classificados seguindo o padrão: valores de DP = 0 indicam que 

não há variabilidade e que todos os valores são iguais a média; e valores de DP > 0 indicam 

variabilidade em função da média 

O cálculo do coeficiente de variação é responsável por comparar a dispersão de duas 

séries de dados, ao possuir quantidades variantes de amostras. Santos (2007) explica que os 

resultados do CV indicam a precisão na distribuição dos dados, sendo facilmente compreendido 

por apresentar-se em porcentagem. Seus resultados também podem estimar o erro experimental 

relacionado à média do ensaio, sendo que quanto menor o CV maior será a precisão do 

experimento, ao qual demostra maior qualidade experimental (CARGNELUTTI; STORCK, 

2007).  

Pimentel Gomes (1985) diz que, quanto mais houver repetições experimentais das 

amostras avaliadas, melhor será o resultado para o CV, ou seja, menor será a porcentagem 

encontrada. A classificação do CV segue o seguinte padrão: CV até 10 % - baixo (alta precisão); 

CV de 0 a 20 % - médio (média precisão); CV entre 20 e 30 % - alto (baixa precisão); e por 

fim, CV > 30% - muito alto (precisão baixíssima). 
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3.7.6.2  Matriz do coeficiente de correlação de Pearson 

Para demostrar a relação linear entre 2 variáveis quantitativas, aplica-se o coeficiente 

de correlação de Pearson, no qual pode apresentar resultados variantes entre os valores de -1 e 

+1  

Quando o resultado calculado for zero, traduz não haver relação linear entre as 

variáveis, ao momento que for 1 ou -1 quer dizer uma perfeita linearidade, e quando mais perto 

for destes últimos valores, indica forte associação linear entre as duas variáveis. Esta 

classificação pode ser melhor compreendida pela Tabela 05. 

 

Tabela 05 – Classificação da matriz de correlação de Pearson. 

Escala de Pearson (r: 1 ou -1) 

Nula Fraca Regular Forte Muito Forte Perfeita 

0 0 – 0,3 0,3 – 0,6 0,6 – 0,9 0,9 – 1 1 

Fonte: Callegari-Jacques (2008), adaptada pela autora (2018). 

 

Por meio do coeficiente gerado, é possível indicar o grau de dispersão dos dados 

adquiridos em relação ao valor da média, sendo este considerado o erro aleatório.  

 

3.7.6.3  Análise de Componentes Principais (ACP) 

A estatística multivariada com a utilização da análise de componentes principais, foi 

inicialmente introduzida pelo renomado estatístico Karl Pearson em 1901 (MARDIA et al., 

1979). No ano de 1933 foi também desenvolvida por Hotellong, sendo contextualizada através 

de Karhunen (1947) e generalizada por Loève (1978). 

A ACP é uma técnica estatística exploratória e multivariada, que vem sendo usada para 

analisar a variação de dados amostrais com padrões e, tendências com uma grande quantidade 

de dados e variáveis. Para contextualizar, a ACP é uma maneira de simplificar os dados pela 

redução de variáveis a um menor grupo principal, sendo este, as componentes principais (CP), 

que conseguem representar a maior parte de informações contidas nos dados (BACKE; 

COUSINS; LARSSON, 2004; REID; SPENCER, 2009). 

É possível compreender que o objetivo principal da ACP é provocar a transformação 

linear ortogonal de um espaço p-dimensionalidade para um espaço k-dimensional, sendo K ≤ 

p, de maneira que consiga explicar como exalta a variabilidade dos dados em um menor número 

de caracteres (BOUROCHE; SAPORTA, 1980). 
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Mas, isto só é possível quando as variáveis originais se correlacionam. Ao estarem 

pouco correlacionadas, as CP vão coincidir com as variáveis originais. Uma das maneiras de 

verificar se há correlação entre as variáveis, é a partir da quantidade de CP que foram criadas, 

sendo que, quando menor a quantidade de CP melhor é a correlação dos dados. 

Inicialmente considera-se o modelo matemático para as componentes principais 

Yj = a1jX1 + a2jX2 + … + apjXp                                                                     (05) 

 

 Sendo que a equação corresponde: 

Y = AX, em que X1, …, Xp são as variáveis originais, Y1, …,  

Yp são as componentes principais não correlacionadas e de variância decrescente, e aij é o peso da 

j-ésima variável com a i-ésima componente principal, representados na matriz A de ordem p 

(CHATFIELD; COLLIINS, 1980). 

A determinação das CP é realizada por meio da matriz de covariância amostras ou a 

utilização da matriz de correlação amostral. A extração dos CP segue a combinação linear das 

variáveis originais, que são escritas por meio dos autovalores (λ) e dos autovetores (l). Os 

autovalores de uma matriz de correlação determinam a variabilidade de cada componente, 

enquanto os autovetores são indispensáveis para construção das cargas fatoriais. 

A determinação das CP começa por calcular os valores próprios da matriz de 

correlação amostral (variância), assim determina-se os vetores próprios associados a cada valor 

próprio. Então, a primeira CP corresponderia ao vetor próprio associado ao maior valor próprio 

e assim sucessivamente. 

A variância da matriz de correlação é designada por λ1, λ2, ..., λp e obtém λ 1> λ2 ...> λ 

p ≥ 0. Esta variância representa o valor próprio das componentes principais, sendo var (Yj) = λj 

(CHATFIELD; COLLIINS, 1980). 

Com isto, no modelo matemático para as CP tem-se a quação: 

𝑌𝑗 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑖

𝑝

𝑖=1

                                                                (06) 

                                                           

Onde:  

j = 1, …, p; 

aij são estimados de modo que a primeira componente contenha a maior variância e assim por diante. 

Esses pesos são dados pelos vetores próprios associados a cada valor próprio.  

Com isto, tem-se: 

𝑎𝑖1
2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑝

2 = 1 com i = 1, ..., p;  

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A5
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ai1aj1 + … + aipajp = 0 para todo o i diferente de j.  

Assim, temos que os pesos das CP (aij) corroboram a importância relativa das variáveis 

originais em cada componente principal. Os yj observados são representados por scores das CP 

(CHATFIELD; COLLIINS, 1980). 

A apresentação da correlação entre as variáveis originais e as CP são representadas 

pelos valores de loading, que demostram a importância das variáveis para cada CP retida. 

Quanto mais próximo de 1, melhor a significância do loading para a formação da CP. Os 

loading são determinados pela Equação: 

lij =  
aij

Sj
√λi,                                                                        (07) 

Onde: 

aij é o peso da j-ésima variável com a i-ésima componente principal,  

λi  é o valor próprio da i-ésima componente principal, 

sj é o desvio padrão da j-ésima variável. 

A comunalidade da j-ésima variável pode ser realizada pela Equação 08, na qual 

representa a proporção de variância das variáveis que são explicadas pelas CP. 

 

Cj =  ∑ aij
2

p

i=1 
                                                                        (08) 

                

Há várias técnicas de análise multivariada que auxilia na definição dos números de CP 

para reter-se, sendo que estas, devem ser as mais significativas para a explicação do grupo de 

variáveis. No presente estudo, considerou-se 2 métodos para retenção das CP, sendo eles o 

critério proposto por Kaiser (1958) e Cattell (1966). 

Este primeiro consiste em excluir as CP que obtiverem valores próprios (variância) 

abaixo de 1 (um), ou seja, valores inferiores à sua média aritmética. O critério descrito por 

Cattel é compreendido por meio da representação gráfica de Screenplot (autovalores x número 

de fatores), sendo este representado por um “cotovelo”, demostrando que é necessário reter as 

componentes até o gráfico se tornar significativamente paralelo (RENCHER, 1995). 

Assim sendo, como método de ordenação dos resultados, foi aplicado a análise dos 

componentes principais (ACP), por meio das correlações entre as variáveis físicas, químicas, 

biológicas e metais pesados, para os períodos com meses de estiagem e chuvosos. O objetivo 

deste método buscou agrupar os pontos de amostragem pelas suas similaridades e das 

dissimilaridades compostas nas variáveis avaliadas. 
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3.7.6.4  Análise fatorial (AF) 

O início da história da AF se deu em século XX, por Karl Pearson e Charles Spearman, 

por possuir dificuldade na interpretação dos resultados sua difusão foi lenta, mas, obteve 

grandes recursos na era computacional. A AF pelo viés matemático pode ser comparada com a 

regressão múltipla, devido ter variáveis expressas com uma combinação linear de fatores 

subjacentes (MALHOTRA, 2001). 

Sendo considerada uma técnica multivariada, esta análise consiste em escrever p 

variáveis y1, y2, …, yp como combinação linear de novas variáveis f1, f2, …, fm, com m menor que 

p. Com isto, as variáveis y1, y2, …, yp começam a se correlacionar (RENCHER, 1995). 

A análise fatorial tem como objetivo principal diminuir o número de fatores latentes, 

para possibilitar uma melhor explicação da correlação do conjunto de dados amostrais. Busca 

com isto, resumir o que de comum cada variável possui sem que haja perda de informação 

significativa. 

Um dos modelos matemáticos utilizados para a AF: 

 

𝑦1=λ11𝑓1 +  λ12𝑓2 + ⋯ +  λ1𝑚𝑓1𝑚 +  𝜀1 

𝑦2=λ21𝑓1 + λ22𝑓2 + ⋯ +  λ2𝑚𝑓𝑚 +  𝜀2 

⋮ 
𝑦𝑝=λ𝑝1𝑓1 +  λ𝑝2𝑓2 + ⋯ +  λ𝑝𝑚𝑓𝑚 +  𝜀𝑝                                     (09) 

                         

Também é reconhecida alternativamente, pela noção matricial, Y = ʌf + ɛ, consistir 

em: 

 y = [y1, y2, ..., yp]
T é vetor das variáveis, 

 f = [f1, f2, ..., fm]T é o vetor dos fatores comuns,  

ɛ = [ɛ1, ɛ2, ..., ɛp]
T  vetor das varáveis específicas, também conhecido como erro, e por fim; 

ʌ =  [

λ11     ⋯     λ1𝑚

⋮         ⋱           ⋮

λ𝑝1      ⋯     λ𝑝𝑚

] sendo a matriz dos pesos fatoriais. 

Neste sentido, cada variável de análise é separada em duas, com uma parte comum e 

outra específica. Os coeficientes λij são determinados por loadings, com objetivo de demostrar 

como que uma variável yi depende do fator fj. Os loadings são representantes das variâncias 

entre os fatores e as variáveis, sendo cov (yi, fj) = λij com: 

 i = 1, …, p e 

 j = 1, …, m desde que cov (y, f) = ʌ. 

Rencher (1995), explica que E (fj) = 0, var (fj) = 1, cov (fj, fj) = 0, i ≠ j. A representação 

do ɛi significa parte residual de Yi, obtendo-se E (ɛi) = 0, var (ɛi) = ψi, em que ℎ𝑖
2 é uma 
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comunalidade, que é referente à variância comum e ψi determina-se a variância única ou específica 

referente a variância residual. 

Pela matriz de correlação é possível determinar os grupos variantes, uma vez que, os 

valores da matriz de correlação forem elevados irá significar grupos homogêneos, e caso a 

matriz possua pouca correlação os grupos serão heterogêneos.  

A análise fatorial necessita seguir alguns passos para obter resultados confiantes 

(MALHOTRA, 2001), podendo ser resumido em: 

- Formação do problema; 

- Construção da matriz de correlação; 

- Determinação dos autovalores e autovetores; 

- Rotação dos fatores; 

- Interpretação dos fatores; 

- Definição do escores fatoriais e seleção das variáveis substitutas, e 

- Determinação do ajuste do modelo. 

Para conseguir facilitar a interpretação dos resultados da AF, procura-se as 

apresentações gráficas da estrutura multidimensional, buscando preservar o aspecto original 

(MACEDO, 2001). Um dos métodos sugeridos para alcançar este objetivo, é realizar a rotação 

dos fatores, sem que o conjunto de dados diminua sua variabilidade. A rotação não prejudica o 

nível de explicação, e nem influi na comunalidade. 

A rotação consiste na transformação da solução inicial, por meio da multiplicação de 

uma matriz de rotação ortogonal pela matriz dos loadings, facilitando a interpretação dos 

fatores. É realizado a diminuição dos elevados loadings e o aumento dos pequenos, podemos 

com isto, separar os loadings significantes dos insignificantes. 

As opções rotacionais variam entre as ortogonais ou oblíquas, sendo a primeira mais 

utilizada. Nela destaca-se a rotação Varimax, Quartimax e Equimax. Na presente pesquisa 

utilizou-se a rotação ortogonal pelo método Varimax, com o objetivo de maximizar a variância 

dos loadings de cada fator da matriz ʌ = [λij], possibilitando novos loadings significativos, 

maximizando V, sem a possibilidade das comunalidades alterar-se. O fator Vj é dada por meio 

da Equação: 

𝑉𝑗 =  
𝛴𝑖=1

𝑝  (λ𝑖𝑗
2 − λ.𝑗

2 )2 

𝑝
=  

𝑝 𝛴𝑖=1
𝑝  λ𝑖𝑗

4 − (𝛴𝑖=1
𝑝 λ𝑖𝑗

2 )2 

𝑝2
                             (10) 

Onde, 

Vj = significa a variância da comunalidade das variáveis no fator j; 
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λ𝑖𝑗
2  = corresponde ao quadrado do loadings da i-ésima variável no j-ésimo fator; 

 λ𝑗
2 =  

𝛴𝑖=1
𝑝

 λ𝑖𝑗
2  

𝑝
 é a média do quadrado dos loadings para o fator j; 

p = representa o número de variáveis e k o número de fatores. 

O cálculo para determinar a variância total V de todos os fatores, segue a Equação: 

 

𝑉 =  ∑ 𝑉𝑗

𝑚

𝑗=1

=  ∑ (
𝑝𝛴𝑖=1

𝑝  λ𝑖𝑗
4 −  (𝛴𝑖=1

𝑝  λ𝑖𝑗
2 )2

𝑝2
)

𝑚

𝑗=1

                                    (11) 

 

A análise fatorial requer passar por teste de qualidade, por descrever as correlações 

entre as variáveis. Deste modo, torna-se necessário que a matriz de correlação seja 

significativamente diferente da matriz identidade. Para a presente pesquisa, esta validação foi 

realizada pelo teste de esfericidade de Bartlett, no qual o utiliza para testar H0: R = I versus H1: 

R I, em que R é a matriz de correlações amostral e I a matriz identidade. A estatística do teste 

corresponde a Equação 12, com a distribuição qui-quadrado com ½ p (p – 1) graus de liberdade 

(RENCHER; 1995). 

− (𝑛 − 1 
1

6
 (2𝑝 + 5)) 𝛴𝑖=1

𝑝   1𝑛 (𝜆𝑖)                                   (12) 

 

O objetivo deste teste é verificar a aceitação ou rejeição da hipótese de igualdade das 

médias. Ao rejeitar a H0, assumi que pelo menos uma das médias é considerada diferentes das 

outras (BIRD, 2004). 

 

3.8 Método de análise para as amostras de sedimentos e solos 

Para a quantificação dos metais pesados nos solos coletados, foi necessário realizar 

duas etapas. 

1° etapa: preparação das amostras de sedimento feita em digestor por micro-ondas, 

utilizando 0,5g de amostra e 9 mL de HNO3 (ácido nítrico) subdestilado + 3 mL de HCl (ácido 

clorido) subdestilado, conforme descrito na metodologia de referência USEPA 3051ª (2007), 

seguida de avolumação para 50mL. 

2° etapa: análise dos sedimentos por intermédio do método da Espectrometria de 

Emissão Atômica Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado – ICP OES. 
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O Digestor por Micro-ondas e ICP-OES utilizados nas análises estão representados na 

Figura 07 A e B. 

 

Figura 07 – (A) Digestor por Micro-ondas; (B) ICP-OES. 

 
Fonte – Laboratório Exatas (2017). 

 

3.8.1 Classificação dos solos pela Resolução CONAMA n° 420/2009 e sedimentos pela 

Resolução CONAMA n° 454/2012 

Para a discussão do resultado das análises de solo, foi aplicado a classificação 

oferecida pela Resolução CONAMA n° 420 de 2009, nela consta os valores correspondentes a 

uma boa qualidade de solo, relacionando-os com a presença de elementos químicos. Para 

melhor gestão ambiental a resolução dispõe diretrizes para as áreas contaminadas pelas 

atividades antrópicas. 

Para isso foi considerado os Valores de Prevenção (VP) e Valores de Investigação 

(VI), ambos na classe Agrícola APMax, devido a bacia não apresentar solos com características 

industriais. Os valores ponderados por esta resolução, consta no Quadro 03. 

 

Quadro 03 - Valores orientadores de substâncias químicas presentes nos solos CONAMA n. 

420/2009. 

Substância Prevenção (VP) (mg kg-1) (VI) Agrícola APMax (mg kg-1) 

Cádmio 1,3 3 

Chumbo 72 180 

Mercúrio 0,5 12 

Cobre 60 200 

Zinco 300 450 

Níquel  30  70 

Fonte: CONAMA n° 420/2009. Organização: Própria autora (2017). 

 

As considerações sobre os resultados das análises de sedimento, seguiram as 

ponderações estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 454/2012. Os resultados que 

apresentarem valores dentro do estabelecido pelo nível 1, correspondem ao limiar abaixo do 
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qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota. Já os resultados que corresponderem 

ao nível 2, apresentam limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota 

(Quadro 04). 

 

Quadro 04 - Valores orientadores de substâncias químicas presentes nos sedimentos CONAMA 

nº 454/2012. 

Substância Nível I* (mg kg-1) Nível II* (mg kg-1) 

Cádmio 0,6 3,5 

Chumbo 35 91,3 

Mercúrio 0,17 0,486 

Cobre 35,7 197 

Zinco 123 315 

Níquel 18 35,9 

Fonte: CONAMA n° 454/2012. Organização: Própria autora (2017). 

 

3.8.2 Índice de geoacumulação e fator de contaminação 

Para melhor analisar os resultados de solo e determinar um padrão de intensidade da 

contaminação de metais pesados, foi aplicado o Índice de Geoacumulção (IGeo) de Müller 

(1979 in CALMANO; FÖRSTNER, 1996; SOARES et al., 2004), equivalendo a uma medida 

quantitativa de poluição causada por metais pesados no ambiente (SOLOMONS; FÖRSTNER, 

1984; FÖRSTNER; 2003). Este método é utilizado constantemente como suporte para 

avaliação dos solos e sua qualidade. 

A aplicação deste índice corrobora a relação entre a concentração de metais pesados 

avaliados nos locais de coleta, e um valor de referencia equivalente a medida de metais 

associados as argilas (background). Para isto, tem-se a Equação: 

 

IGEO= log2Cn / (1,5 x CBn)                                          (13) 

Onde: 

Cn: concentração do elemento na fração fina do sedimento a ser classificado; 

CBn: é a concentração média de “background” geoquímico do elemento; 

1,5: fator de correção para possíveis variações do “background” causado por diferenças 

litológicas. 

O índice estabelece 7 classes (Quadro 05) de valores para classificação final do metal 

pesado, correspondentes ao nível de enriquecimento de cada metal e o grau crescente da 

contaminação. O maior valor, constitui um enriquecimento de aproximadamente 100 vezes em 

relação ao nível de background. 
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Quadro 05 – Classificação do índice de geoacumulação (Igeo). 

Intensidade de poluição Acúmulo no solo (Igeo) Classe (Igeo) 

Extremamente poluído 6 >5 

Fortemente à extremamente poluído 5 >4 a 5 

Fortemente poluído 4 >3 a 4 

Moderadamente à fortemente poluído 3 >2 a 3 

Moderadamente poluído 2 >1a 2 

Não poluído a moderado poluído 1 >0 a 1 

Praticamente não poluído 0 <0 

Fonte: Müller 1979 in Calmano; Förstner (1996). Organização: Própria autora (2017). 

 

Para estimar a contribuição antrópica nos resultados da qualidade dos solos e 

sedimentos avaliados, e destacar os pontos de maior contaminação, foi aplicado o Fator de 

Contaminação (FC) de Hakanson (1980) para os dados da bacia hidrográfica do ribeirão Santo 

Antônio (HAKANSON, 1980; in HATJE, 1996; SOARES et al., 2004). 

Este fator representa a relação entre a concentração do metal no solo e no sedimento, 

em cada ponto de coleta e sua concentração natural da região, que corresponde ao background 

determinado a priore da classificação, sendo este valor a referencia local. Assim, é possível 

verificar a ordem de grandeza do nível natural dos metais que foram avaliados e se foram 

excedidos ou não, pontuando se há enriquecimento ou empobrecimento do metal nos solos e 

sedimento (LAYBAUER; 1995; FÖRSTNER; 2003). 

A Equação equivalente ao Fator de Contaminação (FC) de Hakanson, corresponde: 

 

FC = Cn/CBn                                                                                      (14) 

Onde: 

FC = Fator de contaminação. 

Cn = Concentração do metal “n”; 

CBn = Concentração do metal “n” do background. 

Após à resolução do cálculo, utiliza-se a classificação estabelecida por Hakanson, onde 

os resultados irão variar entre 4 classes com números correspondentes a 1 para baixa 

contaminação e a 4 para contaminação alta (Quadro 06). 

 

Quadro 06 – Classificação do fator de contaminação de Hakanson. 

Valores Classificação N° correspondente 

< 1 Baixa contaminação 01 

Entre 1 e 3 Contaminação moderada 02 
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Continuação do Quadro 06 – Classificação do fator de contaminação de Hakanson. 

Entre 3 e 6 Contaminação considerável 03 

> 6 Contaminação alta 04 

Fonte: Hakanson (1980). Organização: Própria autora (2017). 

 

O background corresponde a valores que, representem a concentração natural do 

determinado elemento no ambiente, podendo com isso, ter grandes variações destes valores a 

níveis globais, dificultado a aplicação sistemática na maioria dos trabalhos geoquímicos que 

requer a utilização do background no cálculo, como por exemplo o índice e fator supracitado. 

Por este motivo, vários autores utilizam a menor concentração encontrada do 

respectivo elemento químico para substituição do background, Loska e Wiechula (2003), 

Marins et al. (2004), Trindade, Horn e Ribeiro (2012), são alguns exemplos, com isto, os 

métodos puderam apresentar resultados mais significativos e próximos da realidade local. 

Para bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, a determinação dos valores de 

background para os metais pesados avaliados, foram utilizadas as menores concentrações dos 

mesmos, encontrados na área de estudo, isto devido à falta de trabalhos geoquímicos para 

região. 

Para isto, os valores de background utilizado para calcular o Índice de Geoacumulação 

(Igeo) e o Fator de Contaminação de (FC) para os solos e sedimentos, estão apresentados na 

Tabela 06 e 07 respectivamente. 

 

Tabela 06 – Valor de background utilizado para os cálculos do Igeo e FC nos solos. 

Background * Cobre Zinco Cádmio Chumbo Níquel 

Índice de Geoacumulação 2,25 7,60 7,21 15,55 8,83 

Fator de Contaminação 1,76 5,07 4,81 10,37 5,89 

Fonte: Própria autora (2017). * Todos os teores apresentados, foram encontrados em áreas com 

predominância de uso agropecuária entre os pontos 1 e 4. 

 

 

Tabela 07 – Valor de background utilizado para os cálculos do Igeo e FC nos sedimentos. 

Background * Cobre Zinco Cádmio Chumbo Níquel 

Índice de Geoacumulação 4,8 5,5 3,6 5,9 3,4 

Fator de Contaminação 3,2 3,7 2,4 3,9 2,3 

 Fonte: Própria autora (2017). *Todos os teores apresentados, foram encontrados em áreas com 

predominância de uso agropecuária entre os pontos 6 e 8. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização da área de estudo 

4.1.1 Localização da área de estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, localizada 

na região centro-oeste brasileira no estado de Goiás, dentro dos limites municipais de 

Iporá, Amorinópolis e Ivolândia. Estes fazem parte da região de planejamento do oeste 

goiano e microrregião de Iporá. 

A bacia em questão possui localização geográfica entre as coordenadas 

16°18’08.60” S a 16°42’12.11” S e 51° 04’47.26” W a 51°23’48.68” W (Mapa 01). 

 

Mapa 01 – Mapa de localização da bacia hidrográfica ribeirão Santo Antônio. 

 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

As águas do ribeirão Santo Antônio desaguam no rio Caiapó, que em seguida desagua 

no rio Araguaia. Sendo estes todos mananciais pertencentes a bacia hidrográfica do Araguaia-

Tocantins. 

A área da bacia é de 651,24 km², sendo que 58% da bacia está inserida no 

município de Iporá/GO, 31% em Amorinópolis/GO e 11% no município de Ivolândia/GO. 

A referida bacia apresenta grande importância principalmente para o município de Iporá, 
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face o manancial que abastece a população urbana e, suas águas são utilizadas pelas 

atividades agropastoris de toda região. 

 

4.1.2 Aspectos físico da área de estudo 

4.1.2.1 Solos 

A classificação pedológica traz informações essenciais para o manejo e uso adequado 

das bacias hidrográficas. Lepsch et al. (1991) afirmam que definir as classes de solo oferece 

controle das áreas susceptíveis a erosões no terreno, dando espaço para conhecer suas 

limitações, identificar degradação ambiental e sua capacidade de uso. 

A distribuição pedológica da bacia pode ser obserada no Mapa 02, e as respectivas 

classes na Tabela 08. 

 

Tabela 08 – Áreas em km² e % das classes pedológicas da bacia em questão. 

Classe pedológica Área (km2) % de cada classe 

Cd - Cambissolo Distrófico 170,53 26,19 

Led - Latossolos Vermelho- Escuro Distrófico 177,43 27,24 

LRd - Latossolos Roxo Distrófico 12,56 1,93 

LVd - Latossolos Vermelhos Distrófico 35,21 5,41 

PVd - Argissolos Vermelhos Distróficos 163,62 25,12 

Pve - Argissolos Vermelhos Eutróficos 35,94 5,52 

Rd - Solos Litólicos Distróficos 55,95 8,59 

Total 651,24 100 

Fonte: Própria autora (2017). 

 

Os solos da bacia em questão foram classificados pela Agência Goiana de Assistência 

Técnica, Extensão Rural, e Pesquisa Agropecuária (EMATER) como Cambissolos Distrófico, 

Latossolos Vemelho-Escuro Distrófico, Latossolo Roxo Distrófico, Latossolo Vermelhos 

Distróficos, Argissolos Vermelhos Distróficos, Argissolos Vermelhos Eutróficos e, Solos 

Litólicos Distróficos. Estes solos são considerados intemperizados, em consequência da 

agressividade de sua formação original, como os fatores ativos e processos pedogenéticos. 

Foram destacadas 4 ordens de solo, os Cambissolos, Latossolos, Argissolos e Solos 

Litólicos. A maior representatividade da bacia foi dada pela ordem de Latossolos, que juntos 

totalizam de 34,58% da área. 

 

 

 

 

 

 

http://www.emater.go.gov.br/w/409
http://www.emater.go.gov.br/w/409
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Mapa 02 – Espacialização das classes pedológicas da bacia em questão. 

 
Fonte: EMATER (2017). 
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FAO-WRB (2014) descreve a classe de Cambissolo possuindo formação inicial 

incipiente do solo, sendo evidente a transformação do material parental a partir da estrutura 

aumentando a porcentagem de argila. Embrapa (2006; 2013) considera-o pouco desenvolvido, 

contendo o horizonte B incipiente (Bi) e material mineral. A distinção principal do horizonte 

Bi é traduzida pela textura franco-arenosa ou mais argilosa do horizonte A para o Bi; sua 

estrutura predominante pode ser composta por blocos, granular ou prismática. Cerca de 26,19% 

da área total da bacia é composta por Cambissolos Distróficos, com características de saturação 

por bases baixa (V<50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA).  

Os Latossolos são considerados solos clássicos, contendo material mineral muito 

alterado, os quais passaram por fortes processos de intemperização (FAO-WRB, 2014). Seu 

agrupamento corresponde a solos com B latossólico, contendo resultados intempéricos intensos 

dos minerais, devido seu avançado processo de latolização (ferralitização). Tais processos 

causam diminuição de minerais primários/secundários, com baixa capacidade de troca catiônica 

na fração de argila (EMBRAPA, 2013).  

São considerados profundos, na sequência de horizonte A, B e C, contendo mínima 

distinção com transições normalmente graduais ou difusas. Sua acidez é forte, possuindo baixa 

saturação por bases, distróficos ou alumínicos. De maneira geral, são originados pelos mais 

diversos tipos de rochas, climas e vegetações (EMBRAPA, 2013). Tais solos representam mais 

de 34% da área da pesquisa cujo uso e ocupação das terras é por agricultura e pecuária. 

Os Argissolos Vermelho Distróficos representam 25,12% do total, e os Eutróficos 

5,52%. O primeiro possui saturação por bases <50% em quase todo os primeiros 100 cm do 

horizonte B; já a segunda classe comporta saturação por bases ≥50% na mesma porção do 

horizonte. Assim como nos locais de Latossolos, a predominância do uso e ocupação das terras 

sobre os Argissolos são de agricultura e pecuária (EMBRAPA, 2006). 

FAO-WRB, 2014 explicam que os Argissolos possuem maior teor de argila no perfil 

do solo, devido ao processo pedogenético, com baixa saturação de bases em profundidades de 

50 a 100cm. Sua profundidade é variável, sendo considerados imperfeitamente drenados. As 

texturas arenosas e argilosas são encontradas juntas no horizonte A; já no horizonte Bt, variam 

de média a muito argilosa. Em geral, sua acidez é considerada de moderada a forte (EMBRAPA, 

2013). 

Apenas 8,59% do total da área apresentam Solos Litólicos Distróficos, nestes locais a 

predominância do uso e ocupação é de pastagem e vegetação. Este tipo de solo é caracterizado 

por ser pouco desenvolvido, raso, possuindo apenas o horizonte A diretamente sobre a rocha 

ou apenas o horizonte C. Normalmente são pedregosos, bastante drenados e, com baixa 
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fertilidade natural, ao estarem em locais íngremes possuem elevados índices erosivos 

(EMBRAPA, 2006). Na bacia o local de predominância deste solo é nas proximidades dos 

divisores de água norte e sul que possuem declividades elevadas (20 a 45%), a formação 

geológica mais representativa é Ponta Grossa e Granito Iporá 

A drenagem serve como transporte de partículas do solo, nutrientes e contaminantes 

até a parte mais baixa da bacia, propiciando alteração na qualidade hídrica.  

Prado, Novo e Ferreira (2010) encontraram resultados de argissolos semelhantes em 

seu trabalho e afirmaram que esses solos são evoluídos, mas que possuem grande 

susceptibilidade erosiva, relacionada às diferentes texturas no momento da troca dos horizontes 

de A para Bt. Outra característica desses solos são as diferenças na condutividade hidráulica 

que cada horizonte possui, o que possibilita o desenvolvimento dos processos erosivos; mesmo 

sendo profundos, eles comportam forte percolação e lixiviação dos elementos, devendo ser 

levado em consideração a textura. 

 

4.1.2.2 Geologia e litologia 

Para Botelho (1999), a importância do conhecimento geológico de uma bacia 

hidrográfica está ligada à sua disponibilidade hídrica, composição litoestrutural, mineralógica 

e textural, que fazem com que o relevo e tipos de solos reajam de maneiras diferentes, assim 

como a infiltração. 

Os dados geológicos e percentuais de área da bacia, em km², estão apresentados na 

Tabela 09, e as descrições das características geológicas estão no Quadro 07. 

 

Tabela 09 – Áreas em km² e % das classes geológicas da bacia em questão. 

Classe Geológicas Área (km2) % de cada classe 

Formação Aquidauana  60,42 9,58 

Grupo Amorinópolis - Unidade 2 38,68 4,01 

Furnas 29,16 4,22 

Granito Iporá 89,18 11,01 

Ponta Grossa 164,17 25,05 

Ortognaisses do Oeste de Goiás 162,1 22,04 

Grupo Iporá – Traquitos 15,02 3,02 

Grupo Iporá – Nefelina 5,02 1,03 

Grupo Iporá – Dunito/Gabro 14,09 2,8 

Grupo Iporá - Gabro Alcalino 27,2 6,26 

Grupo Iporá – Rochas Alcalino 22,09 5,09 

Cobertura Detrítica Laterítica 24,11 5,89 

Total 651,24 100 

Fonte: Própria autora (2017). 
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Quadro 07 – Descrição das classes de geologia da bacia em questão. 

Organização: Própria autora (2018). 

 

As classes litológicas e respectivas porcentagens de área total na bacia hidrográfica do 

ribeirão Santo Antônio, estão apresentados na Tabela 10. 

 

Era  Características predominantes de cada classe geológica 

Cenozóico Cobertura Detrítico-Laterítico 

Possue em sua composição solos laterizados (CPRM, 2002). 

 

Mesozóico 

(Cretácio)  

Grupo Iporá 

Composta por pequenas intrusões na Formação Furnas e unidades mais 

antigas. São rochas alcalinas de composição diversa, dunitos, peridotitos, 

piroxenitos, serpentinitos, gabros alcalinos, siengabros, traquitos, nefelina 

sienitos, silixitos, carbononatitos, kimberlitos e lamprófiros (CPRM, 2002).  

Paleozóico 

(Carbonífero/

Perniano)  

Formação Aquidauana 

Esta formação é composta por conglomerado basal, com seixos de quartzo 

e de arenitos furnas, arenitos grosseiros, rancos, arenitos argilosos 

vermelhos feldspáticos, mal classificados, lentes de diamictitos, siltituos e 

folheslhos no topo. 

 

 

Paleozóico 

(Devóniano)  

Formação Furnas 

A formação apresenta arenitos esbranquiçados a róseos, feldspáticos ou 

caolínicos, variantes de finos, médios, grosso e conglomeráticos da 

superfície até maiores profundidades. Nas proximidades de Iporá são 

encontrados morros testemunhos (FARIA et al., 1975). 

 

Paleozóico 

(Silúrico)  

Formação Ponta Grossa 

Composição rochosa composta por sequência de arenitos finos/muito finos, 

micáceos, feldspáticos (estratificados) intercalado de folhelhos cinza a 

marro-avermelhado. Alterando de branco a marrom, intercalações síltico-

argilosas, estratos frequentemente bioturbados, e na base, delgados níveis 

conglomeráticos lenticulares. Com profundidades de 70 a 150 m afetada 

por erosões (LACERDA; JOFFRE, 1999). 

 

Proterozóico 

(Neo- 

Proterozóico) 

Grupo Amorinópolis - Unidade 2 

Esta Unidade tem a Sequência Metavulcano-sedimentar Iporá-

Amorinópolis, possuindo rochas metavulcanossedimentares, 

metamorfisadas (PIMENTEL; FUCK, 1992). Moreton (1997) diz que a 

Unidade 2 é composta por rochas tipo ácidas/intermediários (metadacitos, 

metarriolitos e metatufo-Nia2). 

Granito Iporá 

Pena e Figueredo (1992) a descreve como sendo corpos de alta variedade 

petrográfica, com presença de granitos, granodioritos pórfiros, quartzo 

dioritos e monzonitos; possuindo granulação de média a grossa. 

Ortognaisses do Oeste de Goiás 

Pimentel e Fuck (1992) descrevem que esta formação é composta por 

gnaisses, granitoides, neoproterozóicos, de natureza cálcia a calci-alcalina, 

sua granulação varia de média a grossa, com textura granoblástica a 

porfirítica. O CPRM (2002) relata que se encontra ortognaissestonalíticos a 

granodioríticos bandados. 
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Tabela 10 – Áreas em km² e % das classes litológicas da bacia em questão. 

Classe Litológicas Área (km2) % de cada classe 

Conglomerados, flolhelhos 60,42 9,58 

Metadacto, Metariolito 38,68 4,01 

Arenito 29,16 4,22 

Biotita, Granittos 89,18 11,01 

Folhelho, Arenitos 164,17 25,05 

Gnaises, Granitos 162,1 22,04 

Traquitos 15,02 3,02 

Nefelina, Sienitos 5,02 1,03 

Dunitos, Gabros 14,09 2,8 

Gabros, Alcalinos 27,2 6,26 

Rochas Alcalinas 22,09 5,09 

Solos Laterizado 24,11 5,89 

Total 651,24 100 

Fonte: Própria autora (2017). 

 

Foram verificadas 12 formações geológicas na bacia, sendo a predominante a 

Formação Ponta Grossa com 25,05%, e Formação de Ortognaisses do Oeste de Goiás com 

22,04%. Em sequência, a Formação Granito Iporá com 11,01% e, a Formação Aquidauana com 

9,58%. 

Para um melhor entendimento do contexto, observa-se no Mapa 03 a sobreposição das 

classes geológicas e litológicas da bacia em questão. 
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Mapa 03 – Sobreposição das classes geológicas com as litológicas da bacia. 

 
Fonte: SOUSA (2009), CPRM (2008). 
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As características litoestratigráficas que predominam na bacia são de rochas graníticas 

e areníticas. O granito sendo uma rocha ígnea possui granulometria fanerítica, com minerais 

facilmente visíveis, como o quartzo, feldspato e mica. Já as rochas areníticas são 

predominantemente compostas pela mistura de grãos minerais, como o quartzo, feldspato e 

fragmentos lítico (de rochas); sua composição mineralógica pode variar conforme a quantidade 

de minerais existentes, sendo de extrema importância considerar o tamanho do grão. Grande 

parte do material mineral é transportado ou eliminado da sua área de origem pelo intemperismo, 

até os locais deposicionais da bacia, caracterizando-a como de textura e estrutura sedimentar 

(SUGUIO, 2003).  

Almeida et al. (2006) descrevem que os granitos do oeste de Goiás possuem 

porosidade baixa “secundária planar”, com 1,5 %. A permeabilidade desse tipo de rocha 

depende do sistema de fratura, sua conectividade e abertura, mas, quando alterada, pode 

alcançar até 45%. Em rochas constituídas por sedimentos inconsolidados, como os arenitos, os 

poros podem estar totalmente preenchidos por ar e água. A dinâmica da água nas rochas 

favorece um maior ou menor desgaste e erosão, como também a infiltração de água nos solos e 

transporte de sedimentos aos fundos de vales, que podem alterar a qualidade químico-física da 

água, pela composição mineralógica desse material. 

 

4.1.2.3 Hipsometria 

Christofoletti (1980) define que com a análise da hipsométria de uma área, 

compreende-se a distribuição da variação de faixas altimétricas em relação as unidades 

horizontais, ou seja, as características do relevo da região. 

A bacia em estudo possui uma amplitude altimétrica de 518 m e altitude máxima 

(Am) de 932 m. A altitude variante é um fator que pode influenciar na T°C, perda de água 

por meio da evapotranspiração e acentuar os processos erosivos, devido ao transporte da 

lâmina superficial do solo pelo entalhamento dos canais. A variação da cota hipsométrica 

é de 425 a 932 m, sendo as maiores altitudes registradas nas bordas da bacia e as menores 

voltadas ao centro e canais fluviais (Mapa 04). 

As diferenças hipsométricas de bacias hidrográficas indicam as características 

predominantes do relevo, as quais se relacionam com as dissecações altas e fortes associadas 

às erosões superficiais (GUERRA; GUERRA, 2011). 
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Mapa 04 – Espacialização das cotas hipisométricas da bacia em questão. 

 
Fonte: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Embrapa. 
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A predominância pedológica dos locais com cotas elevadas é de solos Litólicos, 

característicos de alta susceptibilidade erosiva. Neste contexto, áreas que apresentam maiores 

declividades estão sujeitas a maior perda de solo. Como relatado por Mascarenhas, Vidal e Silva 

(2013), relevo que apresenta dissecção está sujeito a alterações em sua estrutura por não 

apresentar controle estrutural. Nessas áreas, a utilização das terras deve ser monitorada e 

destinada à vegetação permanente, pois, por estarem descobertas, facilitam o deslizamento de 

sedimento, podendo provocar assoreamento dos corpos hídricos. 

Outro fator importante a ser averiguado são as maiores altitudes presentes na porção 

norte da bacia, demonstrando a influência do alto estrutural desta área, o que indica maiores 

entalhamentos da rede hídrica e a concentração dos canais de primeira ordem. 

 

4.1.2.4 Declividade 

As considerações sobre as análises da variação das classes de declividade de uma 

bacia, se dá para facilitar a compreensão dos aspectos e tendência do relevo, podendo indicar 

características como o escoamento superficial (GUERRA; GUERRA, 2011). 

As 5 classes de declividade da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio foram 

determinadas segundo o estipulado pela EMBRAPA (1979). Na Tabela 11 encontra-se os 

valores em km² de cada classe e sua porcentagem na bacia. 

 

Tabela 11 – Áreas de variação da declividade na bacia estudada. 

Variação da declividade Área em Km² % por variação 

0 a 3% 191,96 29,47 

3 a 8% 257,35 39,52 

8 a 20% 120,29 18,47 

20 a 45% 51,24 7,87 

> 45 % 30,40 4,67 

Total 651,24 100,00 

Fonte: Própria autora (2017). 

 

As áreas consideradas planas na bacia correspondem 29,47%, com declividade entre 0 

e 3%, as cotas de 3 a 8% representaram 39,52% da área total, sendo a classe mais representativa 

na bacia, caracterizada por relevo plano/suavemente ondulado, que podem ser destinados a 

culturas anuais requerendo práticas simples de conservação e uso das terras (LEPSCH et al., 

2002). A espacialização das classes na bacia pode ser vista no Mapa 05. 
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Mapa 05 – Espacialização da declividade da bacia em questão. 

 

Fonte: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 
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O relevo ondulado que apresenta declividade entre 8 e 20%, correspondeu a 18,47% 

da área total. Com 7,87% e 4,67% da área total, são relevos forte ondulados com declividade 

entre 20 a 45% e > 45% respectivamente. Lepsch et al. (1991) explicam que nas áreas com 

elevadas declividades a susceptibilidade erosiva é acentuada, sendo inapropriada a culturas e 

requer fiscalização continua. 

Oliveira, Crestani e Almeida (2011) consideraram em seu trabalho que as áreas que 

apresentaram declividades de forte a muito forte (montanhoso) são vulneráveis, sendo 

necessária a conservação. Assim como na presente pesquisa, essas áreas encontram-se em 

grande parte nas nascentes e nas maiores altitudes, favorecendo o movimento de massa. 

 

4.1.2.5 Uso e Ocupação das terras   

Ao fazer o levantamento dos tipos de usos e ocupações das terras em bacias 

hidrográficas, é possível verificar as ações antrópicas sobre o ambiente. As informações 

oferecem aos órgãos gestores de bacia hidrográficas a praticidade de ordenamento territorial, 

cujo objetivo deve ser monitorar áreas de preservação da natureza. 

Na Tabela 12 e no Mapa 06 consta os usos e ocupações das terras da bacia hidrográfica 

do ribeirão Santo Antônio. Esta representação foi decorrente das bases oferecidas pelo SIEG, 

disponibilizando a atualização mais recente referente ao ano de 2013. 

 

Tabela 12 - Áreas em km² e % do uso e ocupação das terras da bacia em questão. 

Classe de uso Área em Km² % por variação 

Cultura 34,12 5,24 

Solo Exposto 13,22 2,03 

Vegetação 230,19 35,35 

Pastagem 361,18 55,46 

Urbano 12,53 1,92 

Total 651,24 100 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Conforme a Tabela 12, em 2013 55,46% da bacia era ocupada por pastagem. Esta 

prática foi observada em todos os tipos de solos, inclusive em áreas com declividades variadas. 

As áreas identificadas como de vegetação compreendem 35,35% do total da bacia e funcionam 

como áreas de preservação permanente. 

A porcentagem de solo exposto representa apenas 2,03%. Os solos ocupados com 

culturas 5,24% e o espaço urbano da cidade de Iporá-GO detem 1,92% da área total. 
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Mapa 06 – Espacialização das classes de uso e ocupação das terras na bacia em questão. 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), com escala de 1:250.000. 
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Shivpuje e Deshmukh (2015) esclarecem que é indispensável fazer o reconhecimento 

temporal do uso e ocupação das terras de uma bacia hidrográfica, pois as mudanças 

condicionadas pelas atividades antrópicas alteram a dinâmica natural do ambiente, podendo 

afetar a capacidade produtiva e disponibilidade dos recursos naturais. 

Dada a importância de tal contexto, realizou-se a análise multitemporal utilizando-se 

o método supervisionado nas imagens dos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017, cujo objetivo foi 

entender a evolução da dinâmica de uso e ocupação das terras da bacia em questão. 

 

4.1.2.6  Perfil estrutural da paisagem 

Uma maneira de melhor compreender a relação das características físicas da bacia em 

questão, é por meio da sobreposição de dados. Análise de perfis estruturais permite avaliar o 

arranjo e a diversidade das variáveis que compõem o meio físico, tais como: geologia, relevo, 

pedologia, declividade, vegetações e outros, assim como definir potencialidades e limitações 

frente às múltiplas formas de apropriação humana e econômica sobre território. Neste contexto 

foi criado uma análise integrada de quatro feições físicas da área de estudo, a geologia, 

hipsometria, pedologia e vegetação, mais as informações colhidas em trabalhos de campo.  

A integração das informações supracitadas permitiu agrupá-las em camadas e 

demonstrá-las em formato 3D, objetivando melhor compreensão das relações físicas. O 

resultado deste trabalho foi a criação de três perfis estruturais (Figura 08), que enfocaram os 

aspectos locais de cada traçado, e estes foram estipulados de modo que demostrasse a maior 

quantidade de informação da área de estudo, sendo que a orientação do corte topográfico do P1 

foi de SO-NE, P2 N-S e P3 foi de NO-SE.  

A área de sedimentação da bacia é divida por regiões de Era Cenozóica, Mesozóica, 

Paleozóica e Proteozóica, as litologias mais representativas são granitos, arenitos, folhelhos e 

gabros, sendo estes originários de depósitos sedimentares de diversas naturezas (MOREIRA et 

al., 2009).  
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Figura 08 – Perfis estrutural da paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: EMBRAPA/SIEG/CPRM (2017). Organização: Própria autora (2018).
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A partir de uma análise geossistêmica dos perfis, foi possível perceber que as classes 

de solos são condicionadas tanto pela geologia como pela hipsometria da área. No perfil 1 que 

apresenta aproximadamente 32 km de extensão, as informações que se destacam são de 

Ortognaisses do Oeste de Goiás e Ponta Grossa, e os solos predominantes são os Argissolos 

Vermelhos Distróficos, localizados nos primeiros 16 km do traçado sentido A – B. Nesta última 

formação geológica, as áreas com relevo escarpados contem Solos Litólicos Distróficos, e 

novamente sua aparição, na Formação de Grantito Iporá no km 30 a 32. 

O perfil 2 representa 34 km de extensão, demostrando 7 formações geológicas e 5 tipos 

de solo. A geologia predominante foi o Granito Iporá e Ortognaisses do Oeste de Goiás cobertos 

por Latossolos Vermelho-Escuro Distrófico, nesta área o relevo variou de suave ondulado a 

forte ondulado.Nas regiões com altitudes próximas a 700 m consideradas escarpadas, o solo 

destacado foi Solos Litólicos Distróficos, assim como no perfil 1. A formação geológica do 

primeiro km do perfil foi o Grupo Iporá – granito, gabro, e no último km do perfil foi a 

Formação Ponta Grossa, sendo estas as áreas mais elevadas deste perfil. O km de 1 a 2 contem 

Latossolos Roxo Distrófico sobreposto sobre a geologia do Grupo Iporá – rochas alcalinas, 

nestes locais o relevo foi considerado ondulado. 

De todos os perfis avaliados, o terceiro foi que apresentou relevo mais acidentado, sua 

variação altimétrica foi de aproximadamente 700 m a 850 m, sendo considerado de ondulado à 

escarpado, cujo extenção é de 34 km. Dois solos são predominantes neste perfil, o Argissolo 

Vermelho Distrófico e o Cambissolo Distrófico, oriundos das formações Ponta Grossa e 

Aquidauana respecivamente, ambas apresentam rochas tipo folhelho. Nas áreas com 

hipsometrias maiores ocorrem a presença de Cambissolos Distróficos e Solos Litólicos 

Distróficos. 

Como análise geral da vegetação nos 3 perfis pode-se concluir que em todas as áreas 

que apresentaram relevo escarpado e grande parte dos fundos de vales contém vegetação típica 

do cerrado e no restante das áreas que não apresentam vegetação, são utilizadas com pastagens 

ou plantações agrícolas como por exemplo soja e milho. 

 

4.2 Descrição geoambiental dos pontos de coleta água, sedimentos e solos 

Muitos estudos sobre paisagem trazem como princípio básico a observação empírica 

de que o meio físico, ao mesmo tempo em que ressalta as potencialidades do ambiente, também 

impõe limites ao uso da terra. Esses limites, ao não serem respeitados, causam uma inadequada 

apropriação da paisagem podendo causar degradação do meio ambiente. Por este motivo o 
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estudo do meio físico e de suas possíveis interações com os corpos hídricos pode ser 

considerado um modelo de avaliação no estudo de impacto Ambiental. 

Na finalidade de compreender o modelo de uso da terra sobre as águas da bacia do 

ribeirão Santo Antonio, realizou-se a integração de dados físico como o relevo, substrato 

rochoso, solos e uso e ocupação, com objetivo de fornecer informações que permitam prevenir 

a degradação ambiental em cada ponto de coleta estudado. 

No Mapa 07 encontra-se a localização dos pontos de coleta de água e sedimento 

contendo algumas imagens representativas da paisagem no momento da realização do estudo. 

 

Mapa 07 – Localização dos pontos de coleta de água e sedimento na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

No Quadro 08 visualiza-se as formações geológicas, pedológicas, o tipo do uso e 

ocupação das terras e a declividade predominante de cada ponto de coleta. 

 

Quadro 08 – Características físicas de cada ponto de coleta de água e sedimento. 

PT 1. Geologia e 2. Pedologia 1. Uso e Ocupação e 2. Declividade 

01 1. Grupo Iporá – Gabro Alcalino e 

Granito Iporá com rochas tipo gabro, 

granito e biotita; 

2. Litólicos distróficos. 

1. Localizado no RST*, com cultivo de soja e 

pastagens, em suas margens o manancial 

possui pouca mata ciliar; 

2. 08% à 45%. 
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Continuação do Quadro 08 – Características físicas de cada ponto de coleta de água e 

sedimento. 

02 1. Granito Iporá com rochas graníticas e 

biolita; 

2. Latossolo vermelho-escuro 

distrófico. 

1. Localizado no corrégo Tamanduá, 

apresenta atividades pastoris; 

2. 0% à 08%. 

03 1. Grupo Iporá – Gabro Alcalino, com 

rochas tipo gabro alcalino; 

2. Latossolo vermelho-escuro 

distrófico. 

1. Localizado no corrégo Cachoeirinha, com 

atividades pastoris; 

2. 08% à 45%. 

04 1. Ortognaisses do Oeste de Goiás, com 

rochas tipo gnaisses e granitos; 

2. Cambissolo distróficos. 

1. Localizado do RST próximo a cidade de 

Iporá, com atividades pecuaristas. 

2. 08% à 20%. 

05 1. Formação Aquidauana, com rochas 

tipo conglomerados e folhelhos; 

2. Cambissolo distróficos. 

1. Localizado no corrégo Jacuba, com 

atividades pecuaristas. 

2. 08% à 20%. 

06 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelhos e arenitos; 

2. Cambissolos distróficos. 

1. Localizado o corrégo Jacuba, com 

atividades agrícolas e pecuárias apresentando 

solo exposto; 

2. 0% à 8%. 

07 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelhos e arenitos; 

2. Cambissolos distróficos. 

1. Localizado no RST, com atividades 

agrícolas e pecuaristas demostrando solo 

exposto; 

2. 0% à 8%. 

08 1. Ortognaisses do Oeste de Goiás, com 

rochas tipo gnaisses e granitos; 

2. Latossolo vermelho distrófico. 

1. Localizado no corrégo Pé de Pato, com 

atividades agropecuárias; 

2. 0% à 8%. 

09 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelho e arenitos; 

2. Latossolo vermelho distrófico. 

1. Localizado no RST, com atividades 

agrícolas; 

2. 0% à 8%. 

10 1. Ortognaisses do Oeste de Goiás, com 

rochas tipo gnaisses e granitos; 

2. Latossolo vermelho distrófico. 

1. Localizado no RST, pastagem e plantações 

diversas; 

2. 08% à 20%. 

Fonte: Produção da autora (2018). * Ribeirão Santo Antônio (RST). 

 

Considerando as características físicas de cada ponto definido para análise da 

qualidade das águas, destaca-se o ponto 04 devido sua proximidade com a cidade de Iporá, cuja 

distância é de aproximadamente 1km. A montante do local de coleta observa-se efluentes 

urbanos despejados no ribeirão Santo Antônio. No ponto 07 apresenta atividades agrícolas e 

pecuárias com expressivas áreas de solo exposto em seu entorno. Nestes pontos a qualidade das 

águas serão mais alteradas. 

No Mapa 08 é possível visualizar a localização dos 10 pontos de coleta e algumas 

características do uso e ocupação das terras, que vão desde pastagem, plantação agrícola, solo 

exposto até mata fechada. 
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Mapa 08 – Localização dos pontos de coleta de solo na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

No Quadro 09 encontra-se as formações geológicas, pedológicas, as características do 

uso e ocupação das terras e a declividade de cada ponto de coleta de solo na bacia. 

 

Quadro 09 – Características físicas de cada ponto de solo. 

PT 1. Geologia e 2.  Pedologia 1. Uso e Ocupação e 2. Declividade 

01 1. Granito Iporá com rochas graníticas e 

biotita; 

2. Latossolos Vermelho-Escuro 

Distrófico. 

1. Localizado próximo a nascente do RST*, 

com cultivo de soja e pastagens; 

2. 0% à 8%. 

02 1. Grupo Iporá – Gabro Alcalindo, com 

rochas tipo gabros alcalinos; 

2. Argissolo Vermelho Eutrófico. 

1. Pastagem e mata em galerias; 

2. 8% à 45%. 

03 1. Formação Aquidauana, com rochas 

tipo conglomerados e folhelhos; 

2. Latossolos Vermelhos Distrófico; 

1. Cerrado fechado seguido por pastagem; 

2. 8% à 20%. 

04 1. Ortognaisses do Oeste de Goiás, com 

rochas tipo gnaisses e granitos; 

2. Cambissolo Distrófico. 

1. Plantações agrícolas. 

2. 0% à 8%. 

05 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelho e arenitos; 

2. Latossolos Vermelho-Escuro 

Distrófico. 

1. Plantação de milho, soja e pastagem; 

2. 0% à 8%. 
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Continuação do Quadro 09 – Características físicas de cada ponto de coleta de água e 

sedimento. 

06 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelho e arenitos; 

2. Solos Litólicos. 

1. Solo exposto e atividades pecuárias; 

2. 0% à 8%. 

07 1. Ortognaisses do Oeste de Goiás, com 

rochas tipo gnaisses e granitos; 

2. Argissolos Vermelhos Distróficos. 

1. Atividas pecuárias com presença de gado; 

2. 0% à 8%. 

08 1. Ortognaisses do Oeste de Goiás, com 

rochas tipo gnaisses e granitos; 

2. Cambissolos distróficos. 

1. Atividas pecuárias com presença de gado; 

2. 0% à 8%. 

09 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelho e arenitos; 

2. Argissolos Vermelhos Distróficos 

1. Região apresentava-se arada para plantio 

agrícola;2. 0% à 8%. 

10 1. Formação Ponta Grossa com 

sequência de folhelho e arenitos; 

2. Argissolos Vermelhos Distróficos. 

1. Plantação de soja; 

2. 8% à 20%. 

Fonte: Própria autora (2018). * Ribeirão Santo Antônio. 

 

Pela escolha dos locais de análise dos solos é possível afirmar a hipótese de alteração 

nas propriedades naturais, principalmente nas áreas que são ligadas às atividades agropecuárias. 

 

4.3 Distribuição das chuvas na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio para o 

ano de 2017 

Ao considerar que a chuva é um fator predominante no transporte de resíduos da 

camada superficial do solo até o fundo de vale, surge a importância da quantificação da 

precipitação de uma bacia hidrográfica. 

Esta questão se acentua principalmente em regiões com predominância agropecuária 

de regimes pluviométricos altos, como é o caso do bioma Cerrado, pois determinadas 

substâncias, como agroquímicos, ao serem transportados para os corpos hídricos podem 

acarretar a alteração na qualidade das águas e propriedades dos sedimentos. 

Conforme a classificação de Köppen, no trabalho desenvolvido por Torres e Machado 

(2012) o clima predominante desta região é classificado como Tropical Semi-Úmido. Alves e 

Specian (2010) destacam que é comum ocorrer déficit de precipitação no inverno e elevado 

índice de precipitação no verão. A T°C média varia entre 24° a 25°C, apresentando índices 

pluviométricos com média de 1628 mm/ano (SOUSA, 2013). 

De modo geral, as características climáticas da presente bacia são típicas do bioma 

Cerrado, ao comparar com a definição de Nimer (1989) quando diz que o Cerrado apresenta 

elevados índices pluviométricos, distribuídos uniformemente que variam entre 1.000 e 2.000 

mm. 
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Sousa (2013) destaca em sua pesquisa que o período mais chuvoso e mais 

representativo na região de iporá foi constatado entre os meses de novembro e março, e menos 

chuvosos nos meses ente abril e setembro. 

No intuito de compreender a variação pluviométrico na área de estudo no ano de 2017, 

foram instalados 4 pluviógrafos. A localização dos 4 postos pluviométricos instalados na bacia 

em questão, apresenta-se no Mapa 09. 

 

Mapa 09 – Localização dos 4 pluviógrafos instalados na bacia em questão. 

 
Fonte: CPRM, na escala de 1:250.000. 

 

Os dados obtidos dos pluviógrafos foram tratados e utilizados para confecção de 

gráficos objetivando uma melhor compreensão. No Gráfico 01 é possível visualizar a soma da 

precipitaçao dos 4 postos pluviométricos em cada mês do ano de 2017, e na Tabela 13 destaca-

se os meses de coleta das águas. 
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Gráfico 01 – Precipitação nos 4 postos pluviométricos no ano de 2017. 

 
Fonte: Própria autora (2018). *PT – Postos pluviométricos. 

 

Tabela 13 – Precipitação pluviométrica (mm) dos meses das amostras de águas. 

PT Fevereiro Maio Julho Dezembro 

01 241,61 32,31 1,00 278,90 

02 162,24 52,65 0,67 269,30 

03 216,33 31,99 0,67 170,40 

04 185,25 72,00 5,34 193,80 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

De acordo com a Tabela 13 observa-se que as estações com maiores índices 

pluviométricos corresponderam ao verão e a primavera. Os postos pluviométricos que 

apresentaram os registros mais elevados na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio foram 

o PT 1 e PT 2. Entre os meses de outubro, abril e setembro ocorreram os menores índices de 

precipitação, fato este já destacado no trabalho de Sousa (2013). 

Entre outubro e março ocorrem os maiores índices de precipitação, fato este que 

corrobora para o entendimento da qualidade das águas, pois os compostos orgânicos e 

inorgânicos existentes nas águas, tendem a aumentar nos meses que apresentam elevados 

índices pluviométricos, e em meses com baixos índices os compostos diminuem (TUNDISI E 

MATSUMURA TUNDISI, 2008). Esta tendência é explicada pelo escoamento da camada 

superficial dos solos até os corpos hídricos, oferecida pela água da chuva. Estes compostos, 

podem conter produtos geoquímicos, de origem agropecuária ou resíduos naturais, que devem 

ser analisados com maior atenção. 

A fim de compreender uma possível influência da chuva sobre a qualidade dos corpos 

hídricos, foi desenvolvido o Gráfico 02 que representa a soma dos 10 dias antecedentes as 

Janeiro Fever. Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setem. Outubro Novem. Dezem.

PT 1 215,77 241,61 164,95 54,63 32,31 0,00 1,00 0,00 49,98 43,64 260,61 278,90

PT 2 152,96 162,24 161,94 153,65 52,65 0,00 0,67 0,33 37,32 42,32 266,40 269,30

PT 3 164,60 216,33 162,97 51,64 31,99 0,00 0,67 0,00 42,99 39,01 195,95 170,40

PT 4 217,86 185,25 192,00 32,97 72,00 0,00 5,34 0,00 14,98 20,33 183,37 193,80
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coletas de águas, possibilitando a comparação dos resultados da qualidade hídrica com a 

concentração de chuva da bacia. 

 

Gráfico 02 – Soma pluviométrica dos 10 dias antecedentes a coleta de água. 

 
Fonte: Própria autora (2018). *PT – Postos pluviométricos. 

 

Todos os meses avaliados apresentaram valores pluviométricos, com destaque para os 

meses referentes a estação chuvosa correspondentes ao verão e primavera, sendo que em 

fevereiro apresentou 88,86 mm no PT 1, 71,59 mm no PT 2, 64,30 mm no PT 3 e 87,67 mm no 

PT 4; já em dezembro o correspondete ao PT 1 foi de 135,97 mm, PT 2 129,30 mm, PT 3 58,65 

mm e PT 4 59,88 mm.  

No período de estiagem correspondentes as estações do outono e inverno, o mês de 

maio apresentou precitação mais elevada do que em julho, sendo localizada no PT 1 com 17,66 

mm. Os demais postos pluviométricos deste mês e no mês de julho apresentaram precipitação 

entre 0,67 a 8,32 mm apenas. O mês de julho é o que apresenta os menores índices 

pluviométricos em todo estado de Goiás e onde ocorre o maior déficit hídrico, conforme 

pesquisas realizadas por Marcuzzo el al (2012). 

Pelo demostrado é possível afirmar que os postos pluviométricos que registraram 

maiores índices de chuva para a área de estudo foram o PT 1 e PT 2. 

 

4.4 Análise multitemporal de uso e ocupação das terras da bacia hidrográfico do 

ribeirão Santo Antônio 

As técnicas oferecidas pelos Sistemas de Informação Geográficos, são grandes 

contribuintes aos estudos de impactos ambientais, trazendo por meio do mapeamento, 

informações que são utilizadas como recursos nas tomadas de decisões para melhor 
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gerenciamento do uso e ocupação das terras. Sebusiani e Bettine (2011) dizem que com a 

visualização dos fatos no espaço pelas imagens, é possível gerar melhorias no desenvolvimento 

ambiental e apontar ações necessárias para que isto ocorra. 

As imagens classificadas e apresentadas no Mapa 10, permitem uma boa compreensão 

da dinâmica espacial de uso e ocupação da terra nos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017 

respectivamente. 

Esta representação afirma a evidente transformação ocorrida nesta região, em relação 

ao uso e ocupação das terras. As classes definidas foram: área urbana, vegetação, solo 

descoberto, vegetação seca/solo em preparação, pastagem e cultura. Como principal alteração, 

pode-se afirmar o aumento da pastagem e da agricultura ao longo dos anos. 

As imagens utilizadas para classificação foram referentes ao mês de julho, no qual 

apresenta características da estação de inverno, com pastagens secas e/ou semi-secas, e 

atividades agrícolas predominantemente concentradas na aração das terras, roçagem ou queima 

para o próximo plantio que, normalmente inicia-se em setembro, devido ao início do período 

chuvoso. 

Notadamente pode-se afirmar que desde o ano de 1987 ocorrem atividades antrópicas 

na bacia em questão. Pelo mapa comprova-se a existência de atividades agrícolas com maior 

aparição no norte da bacia e atividades de pecuária em toda a região. No ano de 1997 o destaque 

principal, foi no aumento das áreas com ocupação agrícola, observando a superação das áreas 

com pastagem. 

Em 2007 a classe mais representativa é a de pastagem seguida da classe de agricultura 

podendo ser decorrente de uma transição entre tais atividades. E por fim, o ano de 2017 

apresentou maior concentração de agricultura de todos os anos avaliados, e forte diminuição de 

pastagem, afirmando a consolidação agropecuaristas na região. 
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Mapa 10 – Mapa de uso e ocupação das terras da bacia em questão no ano de 1987, 1997, 2007 

e 2017. 

 
Fonte: Imagens utilizadas pelo satélite Land Sat 5 e 8, escala 1:25000. 

 

 



106 

 

Para melhor discussão das classes de uso e ocupação das terras em cada ano avaliado, 

foi determinado após classificar as imagens, as áreas em km² e porcentagens (%) equivalentes. 

Estas informações separadas por cada ano avaliado, podem ser vistas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Classes de uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do ribeirão Santo 

Antônio nos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017. 

     

Anos 

Área uso e ocupação do solo em área por km² 

Pastagem Solo 

Descoberto 

Vegetação Vegetação seca/ 

solo em preparo 

Cultura  Total 

1987 284,32 11,05 134,35 131,23 90,29 651,24 

1997 158,63 14,66 132,23 96,32 251,40 651,24 

2007 171,44 81,32 130,26 112,50 155,72 651,24 

2017 80 4,26 120,14 74,09 372,75 651,24 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Em comparação a área total da bacia que é de aproximadamente 651,24km², a classes 

mais representativas em 1987 foi a pastagem com 284,32 km², e a classe menos aparente foi a 

de solo descoberto com 11,05 km². No ano de 1997 a maior representação foi da classe de 

cultura e a menor foi a de solo descoberto com 251,40 km² e 14,66 km² respectivamente. Em 

2007 obteve a maior representação do uso da terra para a classe de pastagem com 171,44 km ² 

na bacia, e classe menos representativa também foi a de solo exposto com 81,32 km². 

Já para o ano de 2017 a cultura aumenta significativamente, chegando a ocupar a maior 

área representada em todos os anos avaliados, com 372,75 km², praticamente correspondendo 

a 50% da área total da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. A classe menos aparente 

foi a de solo exposto com apenas 4,26 km². 

Na Figura 09 apresenta-se as porcentagens equivalentes a vegetação, solo descoberto, 

vegetação seca/solo em preparação, pastagem e cultura dos 4 anos avaliados. 
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Figura 09 – Representação gráfica da porcentagem de cada classe do uso e ocupação das terras, 

nos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Classe de vegetação: Nessa classe engloba as áreas de preservação permanente (APP) 

típicas do Cerrado e reflorestamento ambiental. Nota-se uma diminuição progressiva da 

vegetação entre os anos avaliados, em 1987 esta classe correspondia ao total de 20,66% da área, 

já no ano de 1997 contou-se 20,01%, em 2007 com 19,19%, e a representação mais significativa 

dessa diminuição da vegetação foi no ano de 2017 com declínio para 18,4%. Esta diminuição 

da vegetação é claramente percebida, com associação do aumento da pastagem e cultura, entre 

os anos citados. Em vários locais da bacia hidrográfica em questão, o Cerrado foi retirado para 

inclusão das atividades agropecuárias. 

Na Figura 10 é apresentada uma área ocupada de forma irregular em declive acentuado 

que deveria permanecer com a vegetação preservada, mas como representado, parte desta área 

de Cerrado foi retida para formação de pastagem. Neste local, a principal atividade antrópica é 

a criação de gado leiteiro. A integridade ambiental de uma bacia hidrográfica pode ser 

totalmente comprometida devido ao inadequado uso e ocupação das terras, e o desmatamento 

que é considerado uma forte atividade que pode levar ao surgimento de feições erosivas e 



108 

 

consequentemente a assoreamento dos mananciais (ARCOVA; CICCO, 1999; DONATIO; 

GALBIATTI; PAULA, 2005).  

 

Figura 10 – Área de preservação permanente e atividades de pecuária. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Classe de solo descoberto e classe de vegetação seca/solo em preparo: A representação 

desta classe consta com áreas onde a vegetação natural foi modificada pelo homem, para fins 

agrícolas e pecuaristas, ou áreas com forte degradação ambiental natural, como as erosões. 

Alguns locais na bacia hidrográfica que apresentaram pastagem degradada, também podem ser 

considerados como solo exposto. Exemplos destes locais, podem ser vistos na Figura 11 A e B. 

 

Figura 11 – (A) Área arada para plantio agrícola; (B) Pastagem degradada do ano de 2017. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Estas duas classes mostraram-se em proporção significativa ao longo das décadas. Em 

1987 representavam juntas um total de 21,84% da área da bacia e em 1997 22,26%. O valor 

mais elevado destas classes foi em 2007 com 31,27%, e em 2017 representou 12,03%, sendo o 

menor valor entre as décadas. A diminuição destas classes do ano de 1987 para 1997 pode estar 

relacionada a classe de cultura, que em 1997 já possuía 38% da área ocupada por culturas 

rotacionais. 

O elevado aumento do solo descoberdo e da vegetação seca/solo em preparado de 1997 

para 2007 coincide com a substituição da agricultura para atividades de pecuária deixando com 

isto, grande parte da bacia com solo a mostra. Isto pode ser compreendido pela diminuição 

agrícola presente no ano de 1997 em comparação com o ano de 2007. 

No ano de 2017 estas duas classes juntas ocupavam 12,03% da área total, sendo este a 

menor porcentagem entre as décadas avaliadas. Isto indica que as áreas que antes apresentavam 

solo descobertos, vegetação seca ou solo em preparo, foram substituídas por atividades 

agrícolas e pecuárias, como indicado nos Mapas 10, Tabelas 14 e Figura 09.  

Classe de pastagem: Esta classe representa todas as áreas da bacia que sofreram retida 

da vegetação natural ou troca da produção agrícola, para inclusão da pastagem. Nota-se que na 

bacia em questão, a vegetação diminuiu conforme a classe de pastagem, em comparação com a 

década seguinte, como por exemplo, no ano de 1987 a vegetação constou 20,66% e a pastagem 

44,29%, já no ano de 1997 a vegetação diminuiu para 20,01% e a pastagem diminuiu para 24%. 

No ano de 1987 à agricultura ainda se apresentava pouca, predominando como 

atividade produtiva antrópica a pastagem, da década seguinte, houve um salto muito elevado 

da agriculta, ocasionando a diminuição da pastagem na bacia, passando de 44,29% em 1987 a 

24% em 1997. Em 2007 houve o aumento da pastagem para 26,31% da área total e 2017 uma 

considerável diminuição, alcançando quase a metade da década anterior com 12,34% da bacia. 

Tais resultados podem ser confirmados pelo exposto no banco de dados do IBGE 

(2018). A produção efetiva dos rebanhos bovinos para o estado de Goiás em 1987 foi de 19.969 

milhões, em 1997 caiu para 17.182 milhões, nas décadas seguintes os valores apenas 

aumentaram, tendo no ano de 2007 o valor de 20.471 milhões. A queda da porcentagem de área 

da pastagem na bacia em questão no ano de 1997 comparada com a década anterior (1987), 

acompanhou o histórico da produção efetiva dos rebanhos para o estado de Goiás, sendo que 

na década seguinte, a pastagem progrediu significativamente na bacia. Em 2007 Iporá registrou 

89.500 mil e 2016 foi 116.000 mil, Ivolândia 184.700 mil em 2007 para 20,000 mil em 2016 e 

Amorinópolis de 57.000 em 2007 passou para 58,500 mil produções efetivas em 2016. 
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Este uso da terra, ocasionou a diminuição da vegetação nestas últimas 4 décadas, sendo 

que a representação mais alarmante ocorreu nestes últimos 10 anos, onde a vegetação passou 

de 19,19% para 18,4%. Outro contraste notável nesta análise multitemporal, é correlação 

inversa das porcentagens da agricultura com a pecuária, em 1987 a agricultura se apresentou 

consideravelmente menor que a pecuária, já na década de 1997, a agricultura aumentou e a 

pastagem diminuiu, em 2007 apresentou o mesmo cenário, onde a agricultura diminui e a 

pastagem aumentou. Em 2017 ocorreu a maior representação onde a cultura elevou-se 

grandemente sobre a pastagem. 

Para representar melhor as atividades de pecuária, responsáveis pela ocupação de 

aproximadamente 12% da bacia no ano de 2017, dispõem-se a Figura 12 A, B. 

 

Figura 12 – (A) corpo hídrico sem mata ciliar; (B) área de reserva natural desmatada para 

plantio de pastagem. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

É necessário atenuar situações como à apresentada na Figura 12 A, onde o corpo 

hídrico não apresenta nenhum resquício de mata ciliar em suas margens, indicando vários locais 

da bacia em questão com o mesmo cenário. Todos estes indicativos podem interferir 

diretamente na qualidade das águas e sedimentos, no sentido de que os mananciais ficam 
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totalmente expostos para receber todos os tipos de efluentes e contaminantes oferecidos pelas 

atividades antrópicas e fenômenos naturais. Na Figura 12 B apresenta uma área destinada a 

preservação permanentes, com inserção recente de pastagem plantada. 

Classe de cultura: A atividade agrícola, seja qualquer uma das produções, são 

representadas nesta classe de uso e ocupação das terras. De modo geral, é notável a crescente 

desta classe em toda a bacia estudada, de maneira que atualmente ocupada mais de 57% do total 

de área. No ano de 1987 já era presenciado esta atividade na região, com 13,21% de 

representação, em 1997 houve um salto significativo para 38%. 

Cabral et al. (2013) explicam que a partir da década de 70 houve um avanço 

significativo das atividades agropecuaristas na região centro-oeste. Este processo ocorreu 

lentamente para área de estudo, ao relaciona-lo com as atividades agrícolas, mas se tornou 

representativamente significante a partir da década de 90. O levantamento de informações 

realizado pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática-SIDRA/IBGE (2018), não demostra 

atividades agrícolas o ano de 1987 registradas. 

Em 1997 foi apresentado 38% do total da área ocupada por cultural, sendo este a 

segunda maior concentração estimada entre os anos avaliados. O SIDRA/IBGE (2018) consta 

em seu banco de dados, que neste ano para os municípios de Iporá, Amorinópolis e Ivolância 

(municípios que compõe a bacia) apresentaram um total de 6.988 hectares ocupados lavouras 

temporárias e permanentes. O município de maior destaque foi Ivolândia correspondendo a 

2.884 hectares. Entre os produtos cultivados tem-se como principais o milho e a soja. 

O declínio visualizado no ano de 2007 para as culturas passando de 38% em 1997 para 

23,23% em 2007, pode ter ocorrido decorrente ao aumento representativo do solo descoberto e 

da vegetação seca/solo em preparo. Como as imagens utilizada para classificação foram 

referentes ao mês de julho, parte deste uso e ocupação da terra representado como solo em 

preparo, poderia ter associando-se as atividades agropecuárias; no sentido que na estação de 

inverno, grande parte das áreas agrícolas estão passando pelo processo de aração, e as pastagens 

e vegetação estão secas e ralas, podendo aumentar a classe de uso da terra considerada como 

solo em preparo, e consequentemente diminuindo as demais. 

Por isso, em determinadas situações a classe do solo descoberto e da vegetação 

seca/solo em preparo, irá sucessivamente representar as atividades agrícolas ou áreas com 

pastagem, em outras estações do ano. Esta característica pode ser notadamente visualizada na 

Figura 13 A e B, onde consta o mesmo local na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, 

em duas estações diferentes. A Figura 13 A representa o local arado pronto para o cultivo, no 

inverno de 2017, e a Figura 13 B o mesmo local com cultivo de milho na primavera de 2017. 
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Figura 13 – (A) Local arado próximo ao corpo hídrico; (B) local com plantação de milho 

próximo ao corpo hídrico. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A diminuição da produção agrícola no ano de 2007 em comparação com 1997 pode 

ser confirmada pelo SIDRA/IBGE (2018). Amorinópolis por exemplo em 1997 apresentou 

1.315 hectares ocupados e em 2007 apenas 650 hectares. Deve ser considerado que, somente 

parte dos municípios compõem a bacia hidrográfica em questão, e que a distribuição das 

culturas pode não ser homogenias entre elas. 

Novamente nota-se um elevado avanço nas áreas considerada como cultura, do ano de 

2007 para 2017, com crescimento de 23,23% para 57,23% em10 anos. O produto agrícola mais 

representativo na bacia foi a soja (em grão), como produções temporárias e permanentes 

atingindo 4.000 hectares em 2016 somente no município de Iporá (SIDRA/IBGE, 2018). Tal 

produção pode ser notada na Figura 14. 

 

Figura 14 – Plantação de soja na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Este aumento das atividades agropecuárias na área de estudo, podem estar diretamente 

relacionados as alterações da qualidade das águas, solo e sedimentos avaliados. Macedo (2004) 

explica sobre esta questão, ao afirmar que a expansão agrícola extensiva em bacias 

hidrográficas, pode causar a contaminação das águas e sedimentos por fertilizantes e 

agrotóxicos, por meio do processe natural de lixiviação da camada superficial dos solos que 

contenham estes elementos. 

 

4.4.1 Desempenho global e índice Kappa 

A classificação supervisionada das imagens, contém um panorama da situação do uso 

e ocupação das terras da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, nos anos de 1987, 1997, 

2007 e 2017. Para ser possível comprovar a exatidão temática dos mapas, foi aplicado o índice 

de exatidão (acurácia) global e índice Kappa para os 4 anos avaliados, sendo que o ano de 

referência para a validação foi 2017. 

Na Tabela 15 consta os valores correspondentes aos 2 índices aplicados. 

 

Tabela 15 – Classificação da acurácia global e índice Kappa para os anos considerados. 

 

ANO 

ÍNDICES 

Acurácia Global (%) Kappa Conceito 

1987 73 0,73 Razoável 

1997 97 0,97 Excelente 

2007 97 0,97 Excelente 

2017 96 0,96 Excelente 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

O índice referente a exatidão global, apresentou resultados superiores a 90% nos anos 

de 1997, 2007 e 2017, significando que mais de 90% das amostras foram corretamente 

identificadas no momento de classifica-las. Apenas no ano de 1987 que o índice apresentou 

desempenho razoável, superior a 70%. 

Os resultados do índice Kappa, apresentou coeficientes classificados como excelentes 

para os anos de 1997, 2007 e 2017 com valores de 0,97, 0,97 e 0,96 respectivamente. Assim 

como na classificação da acurácia global, o ano de 1987 foi o que obteve coeficiente Kappa 

com valor de 0,73, sendo classificado como razoável. Este resultado provavelmente está 

relacionado ao predomínio das classes (PELUZIO et al., 2013).  

No ano de 1987 nota-se no Mapa 10 e Figura 09, que as classes de pastagem, solo 

descoberto e vegetação seca/solo em preparo são as mais representativas, podendo ocasionar 
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confusão no momento da classificação da imagem. O mesmo pode ser notado no trabalho de 

Santos et al. (2015), ao obtiverem valor para o IK inferior a 0,8 no ano que as classes de solo 

exposto e pastagem foram mais representativas. 

De modo geral, pode-se afirmar que a utilização dos índices supracitados, oferecem 

como resultados a avaliação da concordância ou discordância, entre situações reais do uso e 

ocupação das terras, referente a classificação supervisionada. Como demostrado, a bacia em 

questão contou com classificação excelente na análise multitemporal, em 3 dos 4 anos 

avaliados, ao considerar a realidade do campo no ano de 2017. 

Pela utilização da classificação supervisionada das imagens referentes aos anos de 

1987, 1997, 2007 e 2017, foi possível assegurar os diferentes usos e ocupação das terras da 

bacia em questão, como também, comprovar pelos índices utilizados a exatidão da classificação 

com a veracidade da bacia. A análise multitemporal deve ser reconhecida como uma ferramenta 

para o monitoramento ambiental de bacias hidrográficas (PRATES et al., 2017). 

Portanto, o processo gradual das atividades agropecuárias na bacia em questão, 

constatadas desde o ano de 1987, é considerado forte responsável pelos impactos negativos no 

uso e ocupação das terras. Schiavetti e Camargo (2002), como também, Nunes e Roig (2015) 

expõem que estas atividades produtivas impactam ambientalmente as bacias hidrográficas, 

gerando erosão, diminuição da cobertura vegetal natural e poluição dos solos, das águas e 

sedimentos, assim como foi demostrado nesta pesquisa. 

 

4.5 Análise morfométrica da área de estudo  

As características físicas e o modelo de uso da terra de uma bacia hidrográfica 

desempenham papel de fundamental importância nos processos da compreensão da qualidade 

ambiental das águas, solos e sedimentos, pois exercem influência na taxa de infiltração de água 

nos solos e rochas, no deflúvio, na evapotranspiração e nos escoamentos superficial e 

subsuperficial. A fim de se compreender a qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica, 

autores como Christofoletti (1980) e Santos et al. (2012) utilizaram índices morfométricos visto 

que estes são importantes pressupostos para a prevenção de eventos de enchentes, estiagens ou 

para apontar áreas de maior suscetibilidade a processos erosivos. 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou analisar e fazer uma caracterização 

morfometrica do ribeirão Santo Antõnio, a partir da estimativa de alguns parâmetros físicos. 

Através da análise morfométrica serão obtidos índices quantitativos, os quais auxiliarão no 

estudo da qualidade das águas, solos e sedimentos da bacia. 

 



115 

 

4.5.1 Índice de drenagem 

Strahler (1957) e Bertoni e Lombardi Neto (2008) dizem que uma característica 

importante nos canais de drenagem de uma bacia hidrográfica está ligada a quantidade de 

ramificações destes canais, sendo que, quando mais canais a bacia possuir melhor será o 

desenvolvimento do sistema de drenagem. Barbosa e Furrier (2012) relatam que o 

conhecimento dos padrões de drenagem, oferecem informações indispensáveis para os estudos 

morfométricos. 

A bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio comporta uma considerável quantidade 

de canais de drenagem correspondendo a 384 no total que, podem ser visualizados no Mapa 11, 

juntamente com sua hierarquização. 

A hierarquização da drenagem proposta por Strahler (1952), resultou na seguinte 

sequência da quantidade total dos canais por ordem e suas respectivas extensões: 

- 1a ordem – 194 canais totalizando 225,62km;  

- 2a ordem – 95 canais totalizando 120,85km; 

- 3a ordem – 40 canais totalizando 48,11km; 

- 4a ordem – 28 canais totalizando 34,22km; 

- 5a ordem – 1 canal totalizando 30,37km. 

Diante do contexto, a referida bacia é definida como sendo de 5a ordem. 
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Mapa 11 – Hierarquização dos canais de drenagem da bacia em questão. 

 
Fonte: CPRM, na escala de 1:250.000. 

 

4.5.2 Curva hipsométrica 

A curva hipsométrica (Gráfico 03) representa o volume total da área em consórcio com 

variação da amplitude altimétrica, demonstrando o relevo de toda a bacia hidrográfica em duas 

dimensões. Strahler (1952), Chorley e Morley (1959) explicam que o espaço apresentado entre 
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o eixo Y e X corresponde a integral hipsimétrica, que em termos quantitativos representa o 

rebaixamento erosivo da bacia. 

 

Gráfico 03 – Curva hipsométrica da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 

Gráfico 03 – Curva hipsométrica da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 

Strahler (1952) explica que pode-se representar simplificadamente o ciclo 

geomorfológico por meio da curva hipsométrica, partindo de uma fase jovem com maiores 

elevações do relevo até uma fase madura considerada em equilíbrio com relevo basicamente 

aplainado. O mesmo autor ainda destaca um terceiro ciclo, que se refere a um relevo com vários 

enclaves mais acentuados em meio a um relevo em fase de desgaste adiantado, dominando-se 

ciclo geomorfológico de Monadnock. Para enquadrar a fase Monadnock o valor da integral 

hipsométrica deve constituir abaixo de 0,35, e com o valor entre 0,4 e 0,6 enquadra-se na fase 

da maturidade.  

O valor da integral hipsométrica por meio da análise da curva hipsométrica da bacia 

hidrográfico do ribeirão Santo Antônio foi de 0,13 sendo definido no ciclo geomorfológica de 

Monadnock, com amadurecimento inicial indicado relevo relativamente novo, apresentando 

encostas desgastadas com grande carreio de sedimentos. 

Na pesquisa de Sampaio, Cordeiro e Bastos (2016), os resultados da integral 

hipsométrica da sub-bacia do Alto Mundaú no Ceará foi de 0,5, valor este comparado ao da 

bacia em questão, altamente superior. Os autores afirmam que, pela classificação de Strahler 

(1952), a sub-bacia do Alto Mundaú possui relevo dissecado em fase madura. 
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4.5.3 Cálculos morfométricos 

A bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio possui padrão de drenagem 

classificado como dendrítica e sistema exorréico, com águas destinadas ao oceano, por meio da 

hierarquia superior da bacia hidrográfica do rio Araguaia. 

Os cálculos morfométricos realizados para bacia em questão estão apresentados na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Características físicas para a bacia em questão. 

Características Físicas Unidade Valores  

Área total da bacia (A) Km 651,28 

Comprimento do Canal Principal (Cp)           Km         85,41 

Perímetro (P) Km 168,68 

Comprimento vetorial do canal principal (Cv) Km 35,38 

Comprimento total dos canais (Ct) Km 459,17 

Amplitude altimétrica da bacia (a max) m 518 

Altitude máxima da bacia (Am) m 940 

Índice de Drenagem da Bacia Unidade Valores  

Ordem da Bacia ª 5ª 

Densidade de Drenagem (Dd) Km/Km² 0,705 

Característica Morfométricas Unidade Valores  

Coeficiente de compacidade (Kc) m² 1,85 

Fator forma (Kf) Adimensional 0,52 

Índice de circularidade (Ic) Adimensional 0,29 

Índice de Sinuosidade (Is) --- 2,41 

Coeficiente de Manutenção (Cm) 

Relação de Relevo (Rr) 

m² 

--- 

1,41 

6,06 

Índice de rugosidade (Ir) m 365,19 

Gradiente de Canais (Gc) % 11 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

A densidade da drenagem (Dd) de uma bacia hidrográfica é compreendida pela razão 

da área total e o comprimento total dos canais hídricos, indicando a velocidade menor ou maior 

que a água chega até a foz (CHRISTOFOLETTI, 1978; MELO NETO; MELO NETO, 2015). 

Para a bacia objeto desta pesquisa a Dd foi de 0,705 km/km², cujo valor é considerado por 

França (1968), Christofoletti (1978) e Beltrame (1994) como mediana. Tal característica traduz 
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que a litologia da bacia é resistente, por possuir em sua maior parte rochas graníticas, e 

sedimentares como o arenito e o folhelho, destacados na Formação Ponta Grossa e a Formação 

de Ortognaises do Oeste e de Goiás.  

Ao comparar o resultado encontrado por Santos et al. (2012) na bacia de Perdizes em 

Campo do Jordão – SP, o valor é significativamente superior, sendo que a Dd de 4,1km/km², 

refletindo um elevado escoamento superficial associado a dissecação alta do relevo, fator que 

não ocorre na bacia hidrografia do ribeirão Santo Antônio. Este resultado não é considerado 

alto por Sthraler (1957) pois não alcançou 5,0 km/km², mas para Beltrane (1994) é considerado 

muito alto, pois é superior a 3,5 km/km², ambas considerações demostra a diferença na forma 

do relevo entre as duas bacias. 

O coeficiente de compacidade (kc) associado ao fator forma (Kf) são índices 

indicativos da maior ou menor tendência para enchentes numa bacia hidrográfica, este que 

quanto maior o valor destas variáveis mais susceptível será (VILLELA; MATTOS, 1975; 

MELO NETO et al., 2012). Os valores encontrados na bacia hidrográfica do ribeirão Santo 

Antônio para o kc foi de 1,85 m² e 0,52 para o Kf, indicando ser uma bacia alongada, que em 

condições normais de precipitação possui pouca suscetibilidade a enchentes. 

Abud et al. (2015) dizem que a forma circular de uma bacia hidrográfica, é afirmada 

quanto mais próximo a 1 for valor do Kf, o valor de 0,52 encontrado para a bacia em questão 

demostra possuir baixo indício de ser circular. Ferrari et al. (2013) encontraram para sub-bacia 

do córrego Horizonte-ES o valor de 0,27 para o Kf e 1,51 para o Kc afirmando ser uma bacia 

hidrográfica alongada, resultados semelhantes aos encontrado na presente pesquisa. 

O índice de circularidade (Ic) de 0,29 favorece um melhor escoamento superficial da 

água, confimando características de uma bacia alongada por encontrar-se abaixo de 0,50. 

Resultados semelhantes aos de Cherem, Magalhães JR. e Faria (2011) para bacia hidrográfica 

do Alto Rio das Velhas-MG, que encontraram o valor de 0,48 para Ic. 

O índice de sinuosidade (Is) é a variável que descreve a velocidade do fluxo do curso 

hídrico, onde quanto menor a sinuosidade, menos dificuldade o curso hídrico encontrará para 

chegar até sua foz, com sinuosidade elevada, maior será a dificuldade. Freitas (1952) explica 

que valores inferiores a 1,0 os cursos de água são classificados como retilíneos, e superiores a 

2,0 cursos de água sinuosos. 

 A bacia em questão apresentou valor de 2,41 para Is, enquadrando na classificação de 

canais sinuosos. Resultado semelhante ao de Soares, Souza e Santos (2012) pela bacia possuir 

características físicas parecidas, os mesmos autores afirmam que por possuírem rios sinuosos o 

processo erosivo pode ser intensificado, necessitando maior monitoramento. Em contrapartida 
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Vieira et al. (2012) obtiveram o valor de 1,13 para o Is, sendo ele considerado baixo e 

possibilitando maior velocidade na dispersão de poluentes. 

O coeficiente de manutenção (Cm) descrito por Schumm (1956) é tido como um 

parâmetro que identifica a relação inversa da densidade de drenagem, sugerindo quanto de área 

mínima é necessário para a manutenção de um metro de canal de escoamento. Na bacia do 

ribeirão Santo Antônio, este cálculo indicou que para cada metro de canal são necessários 1,41 

m² de área para o manter perene. 

Lima e Fontes (2015) em sua pesquisa na sub-bacia do rio Jacarecica (SE), classificou 

o relevo como suave, e encontrou valor de Cm bastante elevado (869,56 m²) em comparação 

com o presente trabalho, sendo justificado pelas fortes diferenças dos relevos de cada bacia. 

Quanto maior for a razão do relevo (Rr) de uma bacia, maior será o desnível entre a 

nascente e a foz, e consequentemente maior será a declividade média (SCHUMM, 1956). O 

resultado de 6,06 encontrado para a bacia em questão, segundo Piedade (1980) é considera alta, 

indicando maior velocidade do escoamento superficial. Este resultado é confirmado por Pollo 

et al. (2012) e Doriguel, Campos e Junior (2015) que encontraram valores abaixo da unidade 

para a razão do relevo, relatando que nestas bacias há ocorrência elevada dos processos de 

infiltração e baixo escoamento superficial. 

O índice de rugosidade (Ir) de uma bacia hidrográfica é influenciado pelos valores da 

densidade da drenagem e amplitude altimétrica, valores elevados resultam em maior 

declividade do terreno e maior valor de rampa, atividade que corrobora para a intensificação do 

escoamento superficial e processos erosivos (SOUSA; RODRIGUES, 2012). 

O valor do Ir calculado para bacia em questão resultou em 365,19 m, considerado 

médio, por possuir a maior parte do terreno com declividade entre 3 a 8% e valor médio de Dd. 

Esses resultados são confirmados por Sousa (2013) que encontrou valor para o Ir de 380,57m 

considerado médio, reafirmando a tendência moderada da infiltração conforme as condições de 

rocha e clima. 

Sobre o gradiente dos canais (Gc), Horton (1945) e Freitas (1952) explicam que este 

cálculo equivale a relação que a altitude máxima da bacia com o comprimento do canal 

principal, indicando a declividade dos corpos hídricos. Na presente bacia, o Gc foi de 11,00%, 

este valor comparado ao de Santos et al. (2012) que apresentou acima de 20%, é considerado 

semelhante, assegurando a tendência elevada de escoamento superficial na bacia e a inviável 

ocorrência de enchentes. 
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4.6 Análise das variáveis físico-químicas e biológicas 

As seguintes análises tiveram como objetivo principal avaliar os valores dos 15 

parâmetros nos 10 pontos de coleta das águas, e comparar os resultados entre as estações do 

ano. A classificação geral dos resultados foi realizada por meio das ponderações oferecidas pela 

Resolução CONAMA 357/2005. Com isso, possibilitando o reconhecimento das fragilidades 

ambientais de cada local, e sugerir os possíveis agentes modificadores da paiagem. 

 

4.6.1 Potencial hidrogeniônico (pH) 

A verificação dos valores de pH (Tabela 17) nas águas da bacia hidrográfica do 

ribeirão Santo Antônio, apresentaram variações entre 7,59 (PT 10, no outono representado pelo 

campo de maio) a 6,02 (PT 04, na primavera no mês de dezembro). O resultado do DP para as 

4 estações avaliadas, indicam que não há variabilidade dos dados em função da média, e em 

relação ao resultado do CV, afirma-se apresentar alta precisão na realização do experimento, 

devido aos 4 meses permanecerem abaixo de 10%. 

 

Tabela 17 – Estatística descritiva para pH na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 6,58 6,47 6,57 6,02 

Máximo 7,02 7,59 7,40 7,22 

Média 6,85 7,00 6,94 6,74 

Desvio padrão 0,12 0,31 0,25 0,33 

CV (%) 1,71 4,37 3,53 4,92 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Com relação aos valores estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005, o pH deve 

permanecer entre 6 e 9, para se ter água de boa qualidade. De modo geral, os resultados de todos 

os pontos de coleta nas 4 estações, não sobressaíram aos padrões da resolução vigente (Gráfico 

04), demostrando não haver alteração na qualidade das águas do ribeirão Santo Antônio para 

este parâmetro de análise. 

Águas que contem valores de pH próximos a 6 representam uma tendência ácida, na 

área de pesquisa, apenas o ponto 4 na primavera apresentou valores como este, obtendo pH 

6,02, tal valor pode estar relacionado a elevadas quantidades de matéria orgânica urbana 

domésticas e comerciais, depositadas a aproximadamente 1km a montante do local de coleta. 
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Gráfico 04 – pH das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Maier (1987) explica que os rios brasileiros têm tendência a serem neutro e ácido, 

como em alguns rios da Amazônia que chegam a ter pH abaixo de 3, ocasionando um ambiente 

inapropriado para o desenvolvimento de espécies aquáticas, estas características também 

podem ser encontradas em rios com elevadas quantidade de matéria orgânica em decomposição, 

como os rios de mangue. Hermes e Silva (2004) afirmam que, o equilíbrio do pH nas águas é 

decorrente da concentração de compostos dissolvidos, ao haver acréscimos de substâncias, o 

teor de pH pode ser alterado. 

Como na presente pesquisa, Zerwes et al. (2015), Sousa et al. (2016), e Reda (2016), 

encontraram valores de pH que não ultrapassaram os limites da resolução citada. Baixos valores 

de pH podem proporcionar corrosividade das águas e elevados valores possibilita a incrustação, 

com isto, a análise do pH é de extrema importância para os estudos de qualidade das águas 

(REDA, 2016). 

 

4.6.2 Fósforo (Pt) 

A variação da concentração de fósforo nas águas da bacia do ribeirão Santo Antônio, 

se deu de maneira heterogênica entre as campanhas e pontos de coletas. O valor máximo foi de 

4,78 no ponto 4 na primavera e o mínimo foi de 0,0 no ponto 6 no outono e pontos 1 e 2 no 

inverno (Tabela 18).  

Os DP no verão, outono e inverno demostraram bons resultados, ao permanecerem 

abaixo da unidade. Resultado contrário para primavera, no qual apresentou valor de 1,29 

indicando haver variabilidade dos dados em função da média. O CV esteve elevado em todos 
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os meses avaliados, por estarem acima de 30%, isto indica que há baixa precisão experimental, 

por possuir pouca homogeneização de Pt entre os pontos amostrais e campanhas. 

 

Tabela 18 – Estatística descritiva para Pt na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,83 0,00 0,00 1,56 

Máximo 3,40 1,05 0,57 4,78 

Média 1,97 0,56 0,12 3,21 

Desvio padrão 

CV (%) 

0,85 

43,47 

0,26 

45,51 

0,19 

158,88 

1,29 

40,28 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Pelos padrões estipulados na Resolução CONAMA 357/2005 os valores de fósforo 

não devem sobressair a 0,1 mg/L para classes I e II e 0,15 para as classes III e IV. O Gráfico 05 

apresenta os resultados de fósforo. 

 

Gráfico 05 – Pt das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

As estações de verão e primavera, que representam o período chuvoso da região, 

apresentaram resultados extremamente elevados, quando comparados com valores estipulado 

pela resolução supracitada. No outono, já com características de estiagem, apenas no ponto 6 

não foi possível detectar valores pelo equipamento, sendo então considero como 0,0 mg/L, os 

demais pontos de coletas enquadraram-se na classe III e IV. O inverno, com variação de chuvas 

de 0,67 mm a 1,00 mm entre os postos pluviométricos, nos 10 dias antecedentes a coleta, foi o 
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menos alterado, com mais de 50% dos pontos (1, 2, 5, 6, 8, 9 e 10) de coletas pertencentes a 

classe I do CONAMA (357/2005). 

Brigate e Espíndola (2003) dizem que todas as formas de fósforo presentes em águas 

naturais podem ser provenientes de rochas, fontes artificiais, como esgoto doméstico e de 

produtos agrícolas que possuem compostos químicos e fertilizantes (ESTEVES, 1988; 

CHAPMAN; KIMSTACH, 1996; WETZEL, 2001; MOTA, 2010). Com isto, o fósforo é um 

dos principais responsáveis pela eutrofização dos sistemas aquáticos. Como visto no Gráfico 

05, é possível conciliar as características naturais e o usos e ocupação das terras, com os 

resultados para fósforo nas águas. 

Os pontos em destaque com valores mais elevados foram 4, 8, 9 e 10, nestes locais, as 

características de uso e ocupação das terras, podem ser responsáveis. Grande parte dos esgotos 

domésticos e comerciais da área urbana de Iporá, são despejados no córrego Tamanduá que é 

afluente do ribeirão Santo Antônio. O ponto 4 se localiza aproximadamente 1 km a jusante da 

confluência destes 2 corpos d’agua, no qual apresenta elevada quantidade de matéria orgânica 

e dejetos urbanos, fazendo com que a qualidade das águas seja comprometida. 

Nos pontos 8, 9 e 10 as características principais são as atividades agropecuárias, com 

pastagens para a criação de gado, e plantações de soja e milho. Ambas atividades podem 

oferecer resíduos aos solos, que ao ser lixiviados até os corpos hídricos, alteram as propriedades 

naturais da água. 

Lana et al. (2004) relatam que fertilizantes fosfatados têm sido cada vez mais utilizados 

nas produções de culturas agrícolas, e seus rejeitos são um problema ambiental preocupante. Com 

a lixiviação da camada superficial do solo, as águas acabam recebendo efluentes com matéria 

orgânica, inorgânica e resíduos químicos sem maiores restrições. Para Sharpley e Halvorson (1994), 

as quantidades de Pt transferidas por eventos pluviométrico, são variantes, e decorrentes o uso e 

ocupação das terras de determinada área.  

Assim, pode-se interligar os resultados de fósforo nas águas com as condições 

pluviométricas apresentadas nas estações com elevadas concentrações, como também relaciona-lás 

com o uso das terras em cada local. No verão a soma pluviométrica dos 10 dias antecedentes a 

coleta foi registrada entre os postos pluviométrico a variação de 64,30 mm a 88,86 mm, e para a 

primavera o valor de 58,65 mm a 135,97 mm (Gráfico 02).  

Na pesquisa de Buzelli e Cunha-Santino (2013), Silva et al. (2014) os resultados para 

análise de fósforo nas águas de corpos hídricos, também alcançaram valores consideravelmente 

superiores aos permitido na Resolução CONAMA 357/2005, com destaque aos meses chuvosos, 

assim como na presente pesquisa. 
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4.6.3 Oxigênio Dissolvido (OD) 

O OD nas águas é fator determinante para o desenvolvimento de espécies aquáticas e 

manutenção de microrganismos, como também a qualidade da estética da água (SILVA; 

SILVA, 2014). Em águas limpas os teores de OD são elevados, enquanto em águas poluídas a 

concentração diminui e com isto, pode ocasionar o processo de eutrofização das águas naturais 

e consequentemente desequilíbrio ambiental (VON SPERLING, 1996; SOUZA et al., 2012). 

Os resultados de OD na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio obtiveram 

variâncias entre 5,38 mg/L e 9,55 mg/L no inverno, e a média para todos os pontos avaliados 

esteve entre 6,96 e 7,95 mg/L (Tabela 19). 

Os cálculos referentes ao DP e CV indicaram alteração apenas no inverno. O valor de 

1,35 para DP indica haver variabilidade dos resultados de cada ponto em função da média, e o 

valor de 17,01 para CV comprova a heterogeneidade entre os pontos e campanhas. 

 

Tabela 19 – Estatística descritiva para OD na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 6,10 5,86 5,38 5,76 

Máximo 7,87 8,24 9,55 7,55 

Média 6,96 7,51 7,95 6,89 

Desvio padrão 0,54 0,66 1,35 0,54 

CV (%) 7,75 8,78 17,01 7,91 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

A Resolução CONAMA 357/2005 determina para a classe I o valor mínimo de 

6 mg/L, a classe II não ser inferior a 5 mg/L, classe III a 4 mg/L e classe IV o resultado de OD 

não pode ser menor que 2 mg/L. Os valores correspondentes as análises da presente pesquisa, 

estão representadas no Gráfico 06. 

Dos 10 pontos avaliados, os pontos 4 e o 8 apresentaram valores de OD abaixo de 6 

mg/L. No outono, inverno e primavera os valores foram de 5,86 mg/L, 5,38 mg /L e 5,76 mg/L 

no ponto 4, e no ponto 8, 5,90 mg/L no inverno. Os demais pontos de coletas e campanhas 

apresentaram valores acima de 6 mg/L, sendo resultados que apresentam boa qualidade das 

águas. 
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Gráfico 06 – OD das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Carvalho (2000) e Souza, Bacicurinski e Silva (2010) explicam que o excesso de 

matéria orgânica nas águas ocasiona a diminuição do OD, assim como, a liberação de resíduos 

sólidos e líquidos sem o devido tratamento. Desta forma, nota-se que as menores concentrações 

de OD da presente pesquisa são em locais que apresentam indicadores de poluição urbana e 

produção pecuarista. 

Ao comparar o período chuvoso como período seco, verifica-se que em mais 80% dos 

pontos de coleta, os resultados das estações de verão e primavera são menores que do outono e 

inverno. Esta diminuição da concentração de OD é correspondente ao aumento de nutrientes 

presentes nas águas, que são transportados pelo escoamento superficial até o corpo hídrico, 

predominantes de meses chuvosos. As mesmas características nos resultados de OD, foram 

encontradas na pesquisa de Junior et al. (2013). 

 

4.6.4 Temperatura (T°C) 

A variação de temperatura dos corpos hídricos em bacias hidrógrafas, sofrem 

influencias por agentes naturais e não naturais. As modificações térmicas ocasionadas pelo dia 

e a noite e as estações do ano, são agentes naturais que podem proporcionar estas variações de 

temperatura nas águas, e como fatores não naturais pode-se exemplificar a disponibilidade de 

efluentes com elevadas temperaturas, que ao conter elementos químicos alteram as 
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propriedades das águas causando impactos negativos ao desenvolvimento natural do ambiente 

(ANA, 2010). 

O aumento da temperatura das águas, permite proporcionar a diminuição da 

solubilidade dos gases naturais no ambiente, e podem acelerar o metabolismo dos organismos 

aquáticos, por acarretar alteração na disponibilidade de oxigênio dissolvidos nas águas 

(AZEVEDO, 1999). 

Na presente pesquisa, o valor máximo para temperatura da água foi de 27,02 C° no 

ponto 5 no verão, e o valor mínimo foi no inverno com 16,01 C° no ponto 6. Estas variações 

estão demostradas na Tabela 20 e Gráfico 07. 

 

Tabela 20 – Estatística descritiva para T°C na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 23,60 21 16,01 22,50 

Máximo 27,02 24,20 23 25,30 

Média 25,21 22,81 19,07 23,86 

Desvio padrão 1,11 1,19 2,32 0,86 

CV (%) 4,40 5,23 12,18 3,60 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Nos meses avaliados nas estações de verão, outono e inverno o resultado do DP 

apresentou haver elevada variação dos resultados entre os pontos, ao compara-los com a 

primavera. O resultado para CV destacou-se fora dos padrões, apenas no inverno, demostrando 

diferenças aparentes entre os pontos de coleta e o DP. 

A Resolução CONAMA 357/2005 não estabelece padrão para os valores de máximo 

e mínimo da temperatura da água em ambientes lóticos. Com isto, os resultados foram 

espelhados aos padrões do Ministério da Saúde (MS, 2011) e a Companhia de Tecnologia de 

saneamento Ambiental (CETESB, 2012), ambos estipulam como valor máximo 30°C. Para os 

resultados do ribeirão Santo Antônio, a temperatura da água permanece dentro dos padrões 

citados. 
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Gráfico 07 – T°C das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

De modo geral, nota-se as temperaturas mais elevadas referente ao período de análise, 

foram exibidas nos meses chuvosos no verão e primavera, sendo que os resultados 

acompanharam condições proporcionadas pelas estações do ano. Em relação aos meses do 

período de seca, o destaque das temperaturas mais baixas foi registrado no inverno. 

É importante ressaltar que as características do ponto 4 já relatadas, influenciaram na 

temperatura das águas, principalmente nos meses de maio e julho, correspondentes as estações 

de outono e inverno. Nos 3 primeiros pontos no inverno a temperatura não ultrapassou 19 C°, 

ao se verificar o ponto 4 nota-se uma ligeira elevação, alcançando 23 C°, mesmo padrão ocorreu 

nas demais estações avaliadas. A elevação da temperatura das águas neste ponto de coleta (PT 

4), pode ter sido o responsável pela diminuição do OD no ribeirão Santo Antônio (Gráfico 06). 

Os aspectos físicos das margens de cada ponto de coleta, como a presença ou não de 

mata ciliar, são fatores que contribuem para a oscilação da temperatura das águas, com isto, a 

maior incidência de radiação solar no corpo hídrico, proporciona o aumento desta temperatura. 

A máxima de temperatura do ribeirão correspondeu ao ponto 5, que não apresenta mata ciliar 

(Figura 15 A), sendo um indicativo para os resultados. Enquanto a mínima da temperatura foi 

registrada no ponto 6, a mata ciliar deste local diminui a exposição da água aos raios solares 

(Figura 15 B). 
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Figura 15 – (A) Características físicas do ponto 5, (B) características físicas ponto 6. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Rocha, Cabral e Braga (2014) e Souza (2014) encontraram em suas pesquisas valores 

de temperatura que se assemelham as do ribeirão Santo Antônio, os trabalhos foram realizados 

em afluentes do reservatório da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO) e no rio Almada 

(BA) respectivamente. Os autores relatam que as menores temperaturas, também 

corresponderam ao período de estiagem (inverno). 

 

4.6.5 Turbidez (TURB) 

Vários elementos podem contribuir para alteração da turbidez das águas, em corpos 

hídricos de bacias hidrográficas. Almeida e Schuwarzbold (2003), relatam que as estações do 

ano são responsáveis, em parte, por determinadas alterações, este fato é explicado pois nos 

períodos chuvosos a lixiviação do solo contendo aporte de materiais particulados ocasionam 

alteração na turbidez da água. 

Na bacia do ribeirão Santo Antônio os valores máximos de turbidez das águas foram 

registrados nos pontos 4 e 5, em períodos chuvosos, correspondendo a 127,00 UNT no verão e 

158,00 UNT na primavera respectivamente. Os menores registros foram no ponto 8 com 8,28 

UNT no outono e no ponto 9 com 13,00 UNT no inverno (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Estatística descritiva para turbidez na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 48,10 8,21 13 59,50 

Máximo 127 34,30 20 158 

Média 81,51 15,21 14,70 103,14 

Desvio padrão 28,31 7,63 2,21 26,42 

CV (%) 34,73 50,18 15,06 25,61 

Fonte: Própria autora (2018). 
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O DP indicou haver alta variabilidade dos resultados entre os pontos de coleta e a 

média nos meses chuvosos, em contrapartida, nos meses de estiagem apresentou-se 

homogeneidade dos valores. Para o CV nas estações de verão e outono apresentaram elevadas 

oscilações entre os valores de mínimo e máximo. 

A distribuição espaço-temporal da variação de turbidez das águas na área de pesquisa, 

pode ser analisada pelo Gráfico 08. 

Pelas considerações apresentadas na Resolução CONAMA (357/2005), a turbidez da 

água não deve ser superior a 40 UNT para corresponder as classes I e II, e para as classes III e 

IV o valor é de até 100 UNT. Como apresentado, todos os pontos de coletas sobressaíram da 

classe I e II, no verão e na primavera, apenas no outono e inverno que os resultados foram 

abaixo de 40 UNT. Nas estações de verão e primavera, a precipitação antecedente aos dias de 

coletas foi elevada (Gráfico 02), com isto, comprometendo os resultados deste parâmetro de 

análise. 

 

Gráfico 08 - Turbidez das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A turbidez pode ser percebida visualmente diferentes entre os períodos de análise, na 

Figura 16 está representado as características das águas do ponto 1 na primavera (Figura 16 A) 

e no inverno (Figura 16 B). 
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Figura 16 – (A) Águas no ponto 1 na primavera; (B) Águas do ponto 1 no inverno. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Elevados valores de turbidez nos meses chuvosos, também foram registrados nas 

pesquisas de Fritzsons, Hindi e Mantovani. (2003), Von Sperling et al. (2006), Souza et al. 

(2014) e Koelhert et al. (2017). A Agência Nacional de Águas (ANA, 2017) explica que a 

principal fonte de turbidez em corpos hídricos é a erosão dos solos, que por sua vez acentua-se 

em períodos com elevada precipitação. As atividades antrópicas como o lançamento de esgoto, 

efluentes industriais, e a mineração, também são importantes fontes para a elevação da turbidez 

da água (SILVEIRA, 2004). 

 

4.6.6 Total de sólidos dissolvidos (TDS) 

A presença de elevados valores de TDS em corpos hídricos são explicados pelas 

atividades antrópicas, como a criação de animais em estábulos, pocilgas e granjas, como 

também por fatores naturais, por meio do escoamento superficial das águas da chuva até os rios. 

Estas características são consideradas grandes poluidoras das águas e modificadoras de 

ambientes naturais, ao relacionar os detritos oferecidos com o acréscimo de microorganismo 

patogênicos, danificar leitos de desova de peixes e sedimentar o leito de rios (MOTA, 1995; 

CETESB, 2013). 

Os resultados de TDS para área de pesquisa foram baixos, não ultrapassando o valor 

de 100 mg/L em todos as estações e pontos avaliados. Os valores estatísticos descritivos básicos 

estão na Tabela 22. 

O DP para os 4 meses avaliados, apresenta-se acima de zero, indicando diferenças 

consideráveis entre os pontos de coleta e a média de cada campanha. Para o CV os resultados 

acima de 20% correspondem a média precisão amostral e os resultados acima de 30% traduz 

baixíssima precisão, fato que resulta grande heterogeneidade entre os pontos de coleta. 
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Tabela 22 – Estatística descritiva para TDS na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 23,38 24,80 28,65 31,51 

Máximo 57,88 74,95 94,16 85,99 

Média 41,18 49,69 58,61 50,40 

Desvio padrão 11,40 14,49 19,43 18,14 

CV (%) 27,67 29,16 33,16 35,99 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Pela resolução vigente, é permitido que os valores de TDS alcance até 500 mg/L nas 

águas de ambientes lóticos. No Gráfico 09 estão as concentrações de TDS para a bacia 

hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

Em mais de 50% dos pontos de coletas, nas estações de inverno e na primavera foi 

encontrado as maiores concentrações de TDS, mas, não ultrapassaram o limite estabelecido 

pelo CONAMA (357/2005). Os pontos em destaques foram o 1 no inverno, e o ponto 4 e 5 no 

inverno e primavera. 

 

Gráfico 09 – TDS das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Tais resultados, podem estar relacionados a travessia de carros (PT 5) por meio de 

estradas vicinais no corpo hídrico (Figura 17 A), e a presença de animais em seu leito, pois, 

mesmo a água tendo o poder de diluição de sólidos maiores em períodos chuvosos, a primavera 
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apresentou valores mais elevados (ROCHA; CABRAL; BRAGA, 2014). O acesso ao ribeirão 

pelo gado e animais silvestre é facilitado por corredores destinados ao consumo de água, estas 

práticas podem oferecer aporte de resíduos e provocar erosão nas margens do leito (Figura 17 

B), alterando as propriedades da água. 

 

Figura 17 – (A) Estrada para travessia no ponto 5; (B) Erosão nas margens do leito. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Esta baixa concentração de TDS nas águas de ambiente lóticos, também foi detectada 

pela EMBRAPA (2017) no rio Suiá-Miçu que faz parte da bacia hidrográfica do rio Xingu 

(MT), o valor máximo que os autores encontraram foi de 30 mg/L. No caso da pesquisa de 

Marmontel e Rodrigues (2015) os valores chegaram aproximadamente 110,0 mg/L em áreas de 

nascentes na sub-bacia do córrego Pimenta em São Paulo. Em nenhum dos casos, apresenta-se 

desconformidades com os padrões estipulados pela resolução citada. 

 

4.6.7 Coliformes termotolerantes (CT) 

Esta bactéria está presente no trato intestinal de animais que contém o sangue quente. 

Ao apresentar concentrações acima do permitido pelas resoluções são fortes indicativos de 

contaminação das águas. O consumo da água contaminada por CT pode ocasionar doenças 

como desinteira, febre tifoide e cólera (ANA, 2017). 

Em todos os pontos de coletas nas 4 estações avaliadas, encontrou-se a presença de 

CT nas águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. O valor mínimo desta bactéria 

foi de 111,00 UFC na estação de verão no ponto 7, e como máximo o valor correspondeu a 

1120,00 UFC no inverno no ponto 8. Já a média entre os pontos de coleta foram acima de 

200,00 UFC em todas as estações (Tabela 23). 
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Tabela 23 – Estatística descritiva para CT na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 111 267 373 479 

Máximo 585 1037 1120 900 

Média 263,2 749,7 766,3 693,4 

Desvio padrão 155,18 229,41 222,15 123,86 

CV (%) 58,96 30,6 28,99 17,86 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Os valores de DP para as 4 estações foram considerados elevados, isto demostra a 

grande variabilidade dos resultados de CT entre os pontos de coleta em função da média. Já o 

resultado para CV foi considerado de média precisão a baixíssima precisão, explanando alta 

dispersão dos dados. 

Em 70% dos pontos de coleta, as maiores concentrações de CT se deram nos meses de 

estiagem, cujo apresentam características das estações do outono e inverno. A distribuição 

espaço-temporal dos resultados, estão apresentados no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – CT das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

O CONAMA (357/2005) determina para CT o valor máximo de 200,0 UFC para classe 

I de água doces em ambientes lóticos, 1.000 UFC para classe II, 4.000 UFC para classe III e 

acima de 4.000 UFC corresponde a classe IV. Pelo representado no Gráfico 10, é possível 
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verificar que apenas o verão obteve resultados dentro dos padrões estabelecidos para classe I, a 

primavera apresentou resultados na classe II, e o outono e inverno tiveram classificações na 

classe II e III. 

Em relação aos pontos de coletas, pode-se destacar o 4, 7, 8 e 9, no qual corresponde 

os maiores resultados. As características do uso e ocupação das terras nestes locais são os 

mesmos, a agropecuária (Figura 18), que varia de pastagens com criação de gado e plantações 

agrícolas que utilizam práticas de consórcio entre a lavou e a pecuária, deixando em 

determinadas épocas do ano, o gado ter acesso as áreas plantadas, e consequentemente ao 

ribeirão. 

 

Figura 18 – Presença de gado no leito e nas margens do corpo hídrico. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

No ponto 4, além da presença de atividades agropecuárias, ainda apresenta a 

contribuição de efluentes urbanos, como os esgotos domésticos e comerciais da cidade de Iporá, 

sendo estes indicadores para o elevado resultado de CT (VON SPERLING; 2005; LEITE et al., 

2011; COLAÇO et al., 2014). 

Como descrito na presente pesquisa, Silva, Faria e Moura (2017) ao analisar as águas 

do rio Piracicaba (MG), também detectaram valores de CT mais acentuados nos meses de 

estiagem. Possivelmente estes resultados foram decorrentes do efeito de diluição das chuvas 

nos meses de verão e primavera, diminuindo os valores de CT. 

Na bacia hidrográfica no ribeirão Paraíso (GO), os valores de CT foram semelhantes 

aos da área de estudo, Batista et al. (2016) relatam que de 11 pontos avaliados, 9 deles 

apresentaram valores superiores a classe I da resolução vigente. Estes resultados foram 
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afirmados devido uso e ocupação das terras da bacia, que assim como, na bacia do ribeirão 

Santo Antônio a predominância se dá pela falta de infraestrutura para o tratamento dos efluentes 

referentes as atividades agropecuaristas e urbanas. 

 

4.6.8 Alumínio (Al) 

As fontes de alumínio aos corpos hídricos são diferentes, podendo estar relacionadas 

a produtos químicos utilizados no tratamento de esgoto, ou mesmo as características naturais 

dos solos e rochas, podendo ser alterado pela temperatura, pH e presença de fluoretos, sulfatos, 

matéria orgânica e outros ligantes nas águas. Um dos danos por elevadas concentrações de Al 

ao corpo humano tem sido associado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer (SELINUS, 

2006; CETESB, 2009). 

As concentrações mais elevadas deste metal pesado na área de estudo, foram nos meses 

chuvosos. O destaque para maior concentração se deu no ponto 8 com 0,68 mg/L e no ponto 5 

com 0,67 mg/L na primavera e no verão respectivamente (Tabela 24). A mínima encontrada foi 

nos pontos 8 e 9 com 0,3 mg/L e nos pontos 2 e 10 com 0,4 mg/L, ambos no inverno. 

 

Tabela 24 – Estatística descritiva para alumínio na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,21 0,10 0,03 0,22 

Máximo 0,67 0,24 0,20 0,68 

Média 0,39 0,16 0,09 0,46 

Desvio padrão 0,15 0,05 0,06 0,13 

CV (%) 37,45 31,46 67,88 27,55 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

O DP referente as análises de Al, foram considerados bons, demostrando conter a 

mínima variabilidade dos resultados entre os pontos amostrais. Já o CV, esteve acima de 20 % 

nas 4 estações avaliadas, afirmando existir entre média a baixa precisão dos dados referentes a 

DP e média. 

Pela Resolução CONAMA 357/2005 os valores máximos para alumínio em águas 

doces de ambientes lóticos, são de 0,1 mg/L para as classes I e II e 0,2 mg/L para as classes III 

e IV. Resultados que se apresentam superiores a estas indicações, estão fortemente indicando 

alteração da qualidade das águas. 

As concentrações de alumínio no ribeirão Santo Antônio, apresentam-se no Gráfico 

11. Constando o resultado para os 10 pontos de análise e as 4 estações. 
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Gráfico 11 – Al das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

60% dos pontos de coletas no inverno permaneceram na classe I e II, e 40% dos pontos 

na classe III e IV. No outono apenas os pontos 5 e 6, mantiveram-se no limite da classe I e II, 

e entre os demais pontos destaca-se os pontos 3 e 10 que não se enquadraram nem mesmo na 

classe III e IV. Os meses chuvosos foram ainda mais alarmantes, obtendo todos os resultados 

fora das 4 classes da resolução vigente. 

Estes resultados elevados principalmente na estação chuvosa, pode ser explicado pela 

CETESB (2009), que afirma ser comum o aumento da concentração de alumínio neste período. 

Outra tendência natural aos elevados teores de Al na bacia, é a própria composição pedológica 

por solos ácidos, que atribuídos ao carreamento de partículas pela lixiviação da camada superior 

do solo até os corpos hídricos, alteram as propriedades das águas (EMBRAPA, 2004; LIMA; 

SANTOS, 2012). O CPRM (2015) explica que o alumínio é um dos elementos químicos mais 

encontrados em rochas ígneas, que na presente bacia encontra-se nos granitos e gabros por 

exemplo. 

Brandelero et al. (2017) em pesquisa do rio Palmeiras em Santa Catarina, encontraram 

valores extremamente elevados para Al, e indicaram como responsáveis da contaminação as 

atividades antrópicas da região. O mesmo ocorreu no trabalho de Moreira et al. (2016) para as 

águas do rio Pitimbu em Natal, os valores de Al alcançaram máxima de 0,55 mg/L, 

assemelhando os resultados da presente pesquisa. 
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4.6.9 Cobre (Cu) 

O cobre é um metal abundante na crosta terrestre, em superfícies aquáticas é 

composto de Cu +, que ocorre na forma de complexado insolúvel com hidróxidos e ligados a 

compostos orgânico e carbonatos, possibilitando a presentar relativa solubilidade 

(TUREKIAN; WEDEPOHL,1961; KNIGHT; KADLEC, 2000).  

A lixiviação dos solos, é um dos contribuintes para a elevação dos teores de Cu nas 

águas de rios, quando apresentam elevadas concentrações podem se tornar bioacumativos. Os 

agrotóxicos que contém arsenatos de cobre, contaminam as partículas do solo que ao serem 

levados para os fundos de vales elevam os teores de Cu nas águas (GIMENO GARCÍA et al., 

1996; CETESB, 2009). 

Na área de estudo as maiores concentrações foram encontradas nas estações 

chuvosas, sendo o verão e a primavera. Em alguns pontos do outono e do inveno o valor foi 

zero. Os pontos em destaque foram o 4, 6 e 10, com valores acima de 0,29 mg/L. Na Tabela 25, 

é possível averiguar os valores de máximo, mínimo, média, desvio padrão e coeficiente de 

variação. 

 

Tabela 25 – Estatística descritiva para cobre na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,06 0,00 0,00 0,05 

Máximo 0,33 0,06 0,29 0,32 

Média 0,19 0,02 0,07 0,19 

Desvio padrão 0,1 0,02 0,1 0,11 

CV (%) 52,45 113,6 151,55 58,33 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

O DP deve ser considerado baixo, por apresentar valores abaixo da unidade, 

afirmando a homogeneidade entre os pontos e resultados de Cu alcançados. Já os resultados 

referentes ao CV, diga-se estarem, elevados, pois, em todas as estações avaliadas o valor esteve 

acima de 30% no qual índica baixíssima precisão em relação a do DP e média. Nos meses de 

estiagem, estes valores são ainda maiores sendo de 113,60% para o outono e 151,55% para o 

inverno, reafirmando que neste período existe maiores diferenças entre os pontos de coleta e 

sua qualidade das águas. 

Segundo o CONAMA 357/2005, os valores de Cu não devem ser superiores a 0,009 

mg/L para pertencer as classes I e II, e 0,013 mg/L para as classes III e IV. Como os resultados 

da maioria dos pontos de coletas na bacia em questão foram elevados, no Gráfico 12 está 

representado o limite estabelecido pela resolução citada apenas das classes III e IV. 
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Gráfico 12 – Cu das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

As estações de verão e primavera, apresentaram concentrações de Cu pertencentes as 

classes III e IV em todos os pontos de coletas. Já, as estações de outono e inverno obtiveram 

resultados menos elevados, no outono 40% dos pontos não apresentaram concentrações de Cu, 

o ponto 2 enquadrou-se na classe I e II e os pontos 1, 4, 6, 9 e 10 nas classes III e IV. No inverno 

apenas 30% dos pontos corresponderam a valor zero (PT 1, 8 e 10), os demais pontos foram 

classificados como classe III e IV. 

Santos e Jesus (2014), dizem que as concentrações de Cu podem estar ligadas a 

efluentes de tratamento de esgoto, ao escoamento superficial e contaminação da água por meio 

do uso agrícola com produtos que possuem Cu. Em sua pesquisa, os autores encontraram na 

bacia do rio Subaé (BA) valores elevados para Cu e afirmaram estarem relacionados as práticas 

agrícolas ao entorno do leio. 

 As mesmas características citadas pelos autores anteriores, representam o exposto na 

bacia do ribeirão Santo Antônio, os pontos que obtiveram maiores concentrações deste metal, 

foram o 4 e o 6, que possuem influencia por efluentes urbanos e atividades agrícolas 

respectivamente. Na Figura 19, identifica-se a aplicação de produtos agrícolas próximos ao 

ribeirão. 
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Figura 19 – Aplicação de produtos agrícolas próximo ao leito do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

UBA (2005) e Gonçalves, Kishi e Fernandes (2016) explicam que as práticas agrícolas 

necessitam de agrotóxicos para o controle de pragas e, fertilizantes para a nutrição das plantas, 

sendo que estes produtos contem em sua composição vários metais pesados, e um deles é o Cu, 

sendo evidente em produtos como fungicidas. 

 

4.6.10 Zinco (Zn) 

Em condições normais no ambiente aquático, as concentrações de zinco se dão em 

torno de 0,001 a 0,10 mg/L. Devido a disponibilidade deste metal de forma natural e 

antropogênica, pode ocasionar a elevação destes valores. As atividades como a combustão de 

madeira, produção de ferro e aço, incineração de resíduos, e efluente domésticos, são fonte de 

Zn. Este elemento é essencial para os seres humanos, animais e plantas, mas em excesso torna-

se prejudicial (COLUCCI; PHILIPPI; STALER, 2004). 

Na bacia do ribeirão Santo Antônio, o valor máximo encontrado para Zn nas águas 

superficiais foi de 1,46 mg/L no ponto 1 na primavera, e 1,19 mg/L no ponto 4 no verão. Não 

houve detecção deste metal nos pontos de coleta do outono, exceto o ponto 4 que obteve 

concentração de 0,15 mg/L, e na estação de inverno no ponto 1 não foi constatado acumulação 

deste elemento. 

Na Tabela 26, estão apresentados os valores estatísticos descritivos das 4 estações 

analisados. O verão exibiu o valor mais elevado para o DP, sendo de 0,59mg/L, mas, este valor 

ainda é considerado baixo, e apresenta pouca variação entre os pontos de coleta. Pelos valores 

do CV, a classificação da precisão dos dados foi baixíssima, pois, apresentam valores acima de 

30 % em todos os meses avaliados. 
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Tabela 26 – Estatística descritiva para zinco na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,22 0,00 0,00 0,34 

Máximo 1,19 0,15 0,33 1,46 

Média 0,59 0,02 0,07 0,86 

Desvio padrão 0,34 0,05 0,09 0,32 

CV (%) 56,88 316,23 134,86 37,11 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

A representação dos resultados em todos os pontos de coletas e estações avaliadas, 

estão demostrados no Gráfico 13. 

O CONAMA 357/2005 determina o valor máximo de 0,18 mg/L de Zn para águas de 

classe I e II, e o valor de 5,00 mg/L para as classes III e IV. Na área de estudo as estações 

chuvosas apresentaram valores bastante elevados, principalmente no verão, onde foi relatado 

as maiores concentrações da pesquisa. Em contrapartida, em vários pontos de coletas nas 

estações de estiagem, os resultados para concentração de Zn foram zero. 

 

Gráfico 13 – Zn das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Dos 10 pontos de análises, o ponto 4 foi o que apresentou concentrações de Zn em 

todas as estações. Reafirmando que os efluentes urbanos em conjunto com as atividades 

agropecuárias do entorno do leito, intensificam a alteração da qualidade das águas. De modo 
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geral, nenhum dos resultados, sobressaíram da classe III e IV, que permite o valor máximo de 

5,00 mg/L. 

 A elevação dos resultados nas estações chuvosas pode estar relacionada ao processo 

natural de lixiviação da camada superficial do solo, que contenha este elemento, e o transporta 

até o corpo hídrico. As maiores concentrações de zinco a 10 cm do solo são associadas a 

acumulação da matéria orgânica, sendo uma das principais fontes deste metal para o fundo de 

vale (FRANZLUEBBERS; HONS, 1996; OLIVEIRA et al., 2001). 

O mesmo padrão de resultados para análise de Zn, foi detectado por Melo et al. (2012) 

e Riguetti et al. (2015), reafirmando que os índices pluviométricos interferem na 

disponibilidade e mobilidade dos metais. 

 

4.6.11 Ferro (Fe) 

A presença de ferro nas águas superficiais, podem estar relacionadas a fontes naturais 

como o intemperismo de rochas que compõem a bacia de drenagem, ou a erosões dos solos que 

possuem em sua composição este elemento, como os grupos de latossolos (ESTEVES; 1998; 

BUCCI et al., 2015). 

O valor máximo de Fe encontrado nas águas da bacia do ribeirão Santo Antônio foi de 

3,90 mg/L no ponto 3 na estação de primavera, e o valor mínimo foi de 0,10 mg/L também no 

ponto 3, mas na estação do outono. Na Tabela 27, estes valores podem ser melhores analisados. 

 

Tabela 27 – Estatística descritiva para ferro na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,76 0,1 0,43 1,38 

Máximo 2,89 1,35 0,88 3,9 

Média 1,92 0,8 0,59 2,55 

Desvio padrão 0,61 0,39 0,13 0,77 

CV (%) 31,9 48,99 21,72 30,35 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

A maior variação dos resultados entre os pontos de coleta, foi demostrado nos meses 

das estações chuvosas, apresentando DP maiores que nas estações de estiagem. O CV afirma a 

heterogeneidade dos DP e média em todas as 4 estações, destacando o outono que alcançou o 

valor de 48,99. 

Pela Resolução CONAMA 357/2005, para que as águas sejam consideradas de classe I 

e II os valores de Fe não podem ser superiores a 0,30 mg/L e 5,00 mg/L para as classes III e IV. 
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Os resultados da concentração de Fe da bacia foram 100% enquadrados nas classes III e IV, 

devido estarem acima de 0,30 mg/L, exceto o ponto 3 no outono (Gráfico 14). 

De 651,2 km que compõem a área de estudo, aproximadamente 225 km (Tabela 14) é 

composta por latossolos nos quais, em parte, são originados de rochas ígneas como basalto que 

é rico em ferro, podendo ser um dos principais responsáveis pelos resultados encontrados. A 

elevação de Fe nas estações chuvosas, também foi retratado na pesquisa de Oliveira et al. 

(2016), reafirmando que períodos úmidos favorece a disponibilidade deste metal nas águas 

superficiais (ANJOS, 2003). 

Sousa et al. (2016) explicam que um dos motivos para a elevação de Fe nos corpos 

hídricos pode estar relacionado a erosão das margens dos rios como também a presença de 

efluentes industriais da região. Os autores, ao analisar as águas do rio Grajaú no Maranhão, 

assim como na presentes pesquisa, relataram encontrar teores elevados de Fe.  

 

Gráfico 14 – Fe das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Ainda afirmam que, o Fe pode ocasionar a doença chamada hematocromatose, por se 

caracterizar pelo deposito deste metal nos tecidos e órgãos como fígado e coração em seres 

humanos. Estaticamente acarretam manchas em roupas, e para o ambiente oferece mudança da 

cor e odor da água, acentuando a necessidade de acompanhamento deste metal nas águas 

(SCORSAFAVA et al., 2010; PEREIRA et al., 2010). 
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4.6.12 Manganês (Mn) 

A presença de manganês nas águas de corpos hídricos pode-se apresentar por fontes 

naturais, como em solos e rochas da região, e pelas atividades antrópicas como a agropecuária. 

Os níveis mais comuns de Mn são quantificados pela CETESB (2010) como 0,2 mg/L ou menos 

para águas naturais. 

Na área de estudo os valores de Mn variaram de 0,01 mg/L no ponto 5 no inverno à 

0,89 mg/L no ponto 4 no verão. A estatística descritiva referente aos resultados deste metal, 

estão apresentados na Tabela 28. 

Em relação aos valores do DP, afirma-se não ter havido elevada variabilidade dos 

dados em relação aos pontos de coleta. Para o exposto no CV, tem-se valores elevados 

principalmente nas estações de estiagem com 59,6 % e 56,66% no outono e inverno 

respectivamente. Estes dados indicam a maior discrepância entre o DP e média deste período.  

 

Tabela 28 – Estatística descritiva para manganês na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,31 0,03 0,01 0,2 

Máximo 0,89 0,15 0,08 0,74 

Média 0,53 0,07 0,05 0,43 

Descio padrão 0,19 0,04 0,03 0,17 

CV (%) 36,48 59,96 56,66 40,48 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Nas estações com índices pluviométricos mais elevados, foram os que apresentaram 

maiores concentrações de Mn nas águas superficiais da bacia do ribeirão Santo Antônio. Em 

100% dos pontos de coletas, o verão e a primavera obtiveram resultados pertencentes as classes 

III e IV do CONAMA (357/2005). Tais informações contam no Gráfico 15. 

 A resolução vigente permite que as concentrações de Mn cheguem até 0,10 mg/L para 

enquadrar-se nas classes I e II, e o máximo de 0,50 mg/L para as classes III e IV. Como 

demonstrado, apenas a estação de inverno possuiu os 10 pontos de coletas nas classes I e II, já 

a estação de outono apresentou nos pontos 4 e 9 valores acima de 0,10 mg/L enquadrando-se 

nas classes III e IV. 
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Gráfico 15 – Mn das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Como destaque teve-se os pontos 4, 8, 9 e 10, por possuírem valores acima das classes 

III e IV. Estas águas segundo o determinado pelo CONAMA estão comprometidas e apresentam 

contaminação por parte deste metal. As principais características físicas ao entorno destes locais 

que podem justificar estes valores elevados, são a descargas de efluentes urbanos a montante 

do ponto 4 e as atividades agropecuárias dos 4 pontos. 

Em relação aos valores de Mn pertencentes as classes III e IV, é possível comparar 

estes resultados com os de Ribeiro, Sandri e Buêeno (2013). Em sua pesquisa, os autores 

analisaram a qualidade das águas do córrego Jurubatuba em Anápolis (GO), e encontraram 

valores entre 0,20 e 1,91 mg/L nas águas. 

Ensminguer e Parker (1997) explicam que normalmente as rações à base de milho e 

soja utilizados na criação de animais como porcos e vacas, possuem manganês, com isto os 

pecuaristas utilizam destes produtos como suplementação aos animais (SILVEIRA, 2017). A 

criação bovina e suína, são atividades comuns da bacia do ribeirão Santo Antônio, podendo ser 

indicativo aos resultados de Mn. Na Figura 20 demostra a utilização de cocho para alimentação 

bovina. 
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Figura 20 – Cocho para alimentação bovina na bacia na bacia do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

4.6.13 Chumbo (Pb)  

Este metal pesado é considerado altamente tóxico e não essencial aos organismos vivos 

(LEHNINGER, 1990). Por possuir efeito acumulativo nos organismos que o ingere, pode 

causar sérios danos à saúde (SANTOS; SOUZA; ANTONIASSI, 2015). 

Nas águas da bacia hidrográfica em questão, a concentração de Pb foi aparente apenas 

no ponto de coleta 9, da estação de outono, para os demais pontos e estações avaliadas foi 

considerado o valor zero. Por este motivo os cálculos estatísticos descritivos não foram 

realizados para este elemento. 

A resolução vigente determina que a concentração de chumbo de águas doces em 

ambientes lóticos deve ser menor que 0,01 mg/L para as classes I e II, e nas classes III e IV 

menores que 0,033 mg/L. Apenas no ponto 9 da estação de outono constatou teores de Pb 

maiores que zero. A concentração encontrada foi de 0,0018 mg/L, considerada baixa e dentro 

do permitido pela resolução. 

Na pesquisa de Alves et al. (2010) as concentrações de chumbo para córrego Monte 

Alegre em SP, foram bastantes superiores às do ribeirão Santo Antônio. Os autores relatam que 

os valores encontrados excederam os padrões das classes III e IV da resolução espelhada. Assim 

como na pesquisa de Zuliani et al. (2017) no rio das Mortes em Minas Gerais, os resultados 

foram até 5 vezes maiores que os permitidos pelo CONAMA, os autores relatam, que tais 

concentrações foram ocasionadas pela forte presença de efluentes urbanos no rio. 

Com isto, nota-se que na bacia do ribeirão Santo Antônio, no ano de 2017, não houve 

oferta de risco para qualidade das águas por este metal pesado avaliado. Mas, o 

acompanhamento deste elemento é de fundamental importância, levando em consideração os 

riscos potenciais que o Pb pode causar ao ambiente e aos seres humanos. Principalmente ao 
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verificar a intensificação das atividades antrópicas como a agropecuária e as descargas de 

efluentes no leito hídricos da bacia, esta realidade pode ser alterada. 

 

4.6.14 Níquel (Ni) 

O níquel é considerado um metal pesado que apresenta abundancia na crosta terrestre. 

Normalmente suas concentrações em corpos hídricos são menores que 0,002 em águas doces 

(AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

O CONAMA  357/2005 permite valores de Ni até 0,025 mg/L para todas as 4 classes. 

Na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, não foi detectado valores de Ni nas águas, 

afirmando que sua qualidade não foi alterada por este elemento. Este resultado, não afirma a 

ausência de Ni na bacia, e sim que esteve presente abaixo dos níveis de detecção do método. 

A CETESB (2001) explica que uma das principais fontes deste metal pesado, são 

provenientes da queima de combustíveis fósseis, do processo de mineração e fundição do metal, 

na fusão e modelagem de ligas e indústrias de eletrodeposição. Na presente área de estudo estas 

atividades não são aparentes, contribuindo para a não alteração da qualidade das águas por Ni. 

 

4.6.15 Cádmio (Cd) 

O cádmio é um metal pesado que pode ser liberado no ar, água e solos por meio das 

atividades antrópicas, como por indústrias de tintas e pigmentos automotivos, em baterias de 

veículo, nas industrias fotográficas e, agroquímicas (SANTOS et al., 2002; BAGGIO; HORN, 

2010). Sua disponibilidade nas águas de bacias hidrográficas, podem estar fortemente 

relacionados ao processo de lixiviação de resíduos para os leitos (SMITH et al., 1995). 

O valor máximo encontrado nas águas da bacia do ribeirão Santo Antônio para Cd, foi 

de 0,057 mg/L no ponto 10 no outono e 0,056 mg/L no ponto 6 no inverno (Tabela 29). Na 

estação do verão apenas o ponto 4 apresentou valores de Cd sendo 0,001 mg/L, e na primavera 

nenhum ponto apresentou resultado detectáveis. 

 

Tabela 29 – Estatística descritiva para cádmio na bacia da bacia em questão. 

 Verão Outono Inverno Primavera 

Mínimo 0,000 0,036 0,036 0,000 

Máximo 0,001 0,057 0,056 0,000 

Média 0,000 0,048 0,048 0,000 

Desvio padrão 0,000 0,007 0,006 0,000 

CV (%) 316,228 15,481 13,546 0,000 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Os valores do DP foram baixos para as 4 estações avaliadas. O verão apresentou os 

resultados para CV mais elevados, correspondendo a baixa precisão dos dados e demostrando 

grande oscilação entre o DP e a média dos pontos. 

Pelas ponderações da Resolução CONAMA 357/2005, a concentração de Cd nas águas 

de rios, não pode ser superior a 0,001mg/L para enquadrar-se nas classes I e II, e 0,010 mg/L 

para as classes III e IV. No Gráfico 16, nota-se que nas estações de estiagem (meses maio e 

julho) apresentaram todos os 10 pontos de coletas acima do máximo permitido para as classes 

I e II, e em 70% dos pontos de coleta as 2 estações sobressaíram ao máximo permitido para as 

classes III e IV. 

 

Gráfico 16 – Cd das águas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

As concentrações mais elevadas de Cd foram no ponto 1 com 0,055 mg/L na estação 

do outono, no ponto 4 com 0,052 mg/L no inverno, nos pontos 6 e 7 com 0,056 mg/L no inverno, 

no ponto 8, 9 e 10 com 0,051 mg/L 0,056 mg/L e 0,057 mg/L no outono respectivamente. Todos 

estes resultados apresentaram-se acima dos valores permitido para as classes III e IV do 

CONAMA (357/2005). 

As possíveis fontes de Cd da área de estudo, são por meio das atividades agrícolas. Os 

pesticidas, agroquímicos e fertilizantes fosfatados, podem conter elementos como flúor e metais 

pesados incluindo o Cd, que em elevadas quantidades comprometem o desenvolvimento do 
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natural ambiental (MENZEL, 1968; PFISTER; PHILIPP; PAULY, 1976; CAMELO; 

MIGUEZ; MARBAN, 1997; BRIGANETE; ESPINHOLA, 2003; BECEGATO et al., 2008; 

CETESB, 2012).  

Em diferentes segmentos do rio São Francisco e Pirapora em Minas Gerais, os autores 

Ribeiro et al. (2012), encontraram concentrações de Cd acima das classes III e IV do 

CONAMA. Assim como, no ribeirão Santo Antônio, os resultados foram provenientes das 

atividades antrópicas voltadas a agricultura. 

As concentrações mais elevadas de Cd terem sido detectadas nas estações de estiagem, 

podem ser explicadas devido a maior diluição dos elementos químicos provocada pelo aumento 

da água nas estações chuvosas. O mesmo, foi destacado nos trabalhos de Loska et al. (1997), 

Facetti; Dekov e Van (1998), Ali et al. (1999), Soares (2004), Andrade, Matos e Carvalho 

(2011), e em relatórios da CETESB (2012). 

 

4.7 Análise multivariada  

Com o objetivo de verificar a adequabilidade dos dados avaliados, foram aplicadas 

análises estatísticas multivariadas.  

Em primeiro momento foi determinado a Matriz de Correlação de Pearson, buscando 

eliminar a interferência de escala e unidade diferenciadas das variáveis, e verificar o grau de 

associação linear entre elas. A matriz foi submetida a análise preliminar de teste de esfericidade 

de Bartlett (p ≈ 0,000), para verificar a hipótese de que a matriz é uma matriz identidade. Ao 

realiza-lo, foi descartada a hipótese nula, verificando a existência de correlações significativas 

entre as variáveis de análise, cuja informação pode ser observada nos valores em negrito das 

respectivas matrizes elaborados para cada estação avaliada. O teste de variância é de 

fundamental importância para subsequência das análises estatísticas (HAIR et al., 2005). 

 Em seguida foi realizado a Análise de Componentes Principais (ACP) e Análise 

Fatorial (AF), objetivando compreender a formação dos grupos de variabilidades equivalentes, 

ou seja, reduzir a quantidade de variáveis agrupando-as de acordo com sua variabilidade. 

 

4.7.1 Matriz de Correlação de Person 

As correlações entre as variáveis analisadas no verão, estão apresentadas na Tabela 30. 

Observa-se 10 correlações significativas ao nível de 95%, entre as variáveis OD e T°C, Pt e 

Turb, T°C e TDS, T°C e Al, TDS e Al, CT e Zn, Fe e OD, Turb e Mn, e por fim Fe e Mn, 

destacadas em negrito. 
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A correlação negativa de -0,654 entre o oxigênio dissolvido e a temperatura, ocorreu 

pelo fato que elevadas temperaturas das águas podem proporcionar diminuição de OD na água. 

Com as mesmas características é importante destacar a correlação negativa de -0,55 entre o Fe 

e OD, ou seja, à medida que os valores de Fe aumentam as concentrações de OD diminuem. 

Este processo ocorre, pois, o consumo do OD nas águas aumenta ao ter-se nitrificação e 

oxidação química abiótica de substâncias como íons metálicos como o Fe (GUIMARÃES; 

NOUR, 2001). 

 

Tabela 30 – Matriz de Correlação de Pearson da estação de verão na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A turbidez correlaciona-se positivamente com fósforo e o manganês. As amostras que 

possuem altas ou baixas concentrações de turbidez têm altas ou baixas concentrações de fósforo 

e manganês. 

A correlação mais significativa desta estação foi entre o Fe e Mn com 0,741. Suas 

origens variam entre a composição pedológica da bacia e as atividades agrícolas. Nesta estação 

o acumulo de chuva nos 10 dias antecedentes a coleta variou de 64,30 mm a 88,86 mm entre os 

postos pluviométricos instalados na bacia, tais valores são considerados elevado. Processo este 

decorrentes de um período prolongado de estiagem, possibilitando que os elementos se 

acumulem e lixiviem aos corpos hídricos nas primeiras chuvas, ocasionando o escoamento 

superficial do horizonte A do solo, este que ao possuir os metais Fe e Mn proporcionam a 

elevação nas águas. Alves (2008) explica que a concentração de íons no corpo hídrico ocasiona 

alteração no comportamento natural das variáveis da água, podendo ser originadas pela 

concentração destes respectivos metais. 

A matriz de correlação de Pearson equivalente as variáveis analisadas no período do 

outono no mês de maio, encontram-se na Tabela 31. 
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As correlações significativas apresentadas nesta estação foram maiores que as do 

verão, entre as variáveis T°C e pH, T°C e OD, Turb e pH, Turb e Pt, Al e T°C, Zn e OD, Zn e 

Cu, Fe CT, Mn e OD, Mn e Zn, Cd e pH, Cd e Al, Cd e Cu, e CD e Mn. 

De forma negativa, teve-se as correlações entre a temperatura da água e o pH com -

0,549, e entre temperatura e oxigênio dissolvido com -0,502. Ambos demostram que, a maior 

elevação da temperatura da água, equivale a alteração nas concentrações de pH e OD 

negativamente. A correlação demostrada entre T°C e OD é descrita por Esteves (1998), ao 

afirmar que quanto mais elevada a temperatura das águas, menor será a concentração de 

oxigênio dissolvido. 

 

Tabela 31 – Matriz de Correlação de Pearson da estação do outono na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A maior correlação entre as variáveis analisadas no outono, foi negativa entre zinco e 

oxigênio dissolvido com -0,880, o mesmo ocorreu com a correlação entre Mn e OD sendo -

0,672. Demostrando que quanto maior a concentração de Zn e Mn, menor será a concentração 

de OD das águas. Nagalli e Nemes (2009) citam que tal fato pode ser explicado, pela descarga 

de efluentes nas águas que contendo uma gama de poluentes, tendendo a alterar a concentração 

do OD. Na bacia em questão, o ponto de coleta que recebe uma maior carga de efluentes urbanos 

foi o 4, cujo a consequência é diminuição do OD. 

Entre as correlações positivas, destacam-se as relacionadas com a presença de cádmio 

nas águas, este metal pesado obteve correlação com pH de 0,717, Al de 0,741, Cu 0,524 e Mn 

com 0,503. As demais correlações positivas foram entre Mn e Zn correspondendo a 0,702, Fe 

e CT com 0,602 e a turbidez que se correlacionou com o pH 0,512 e fósforo 0,706. Estas 

associações relacionam-se com as atividades antrópicas da região, ao demonstrar que produtos 
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agrícolas corroboram para a presença destes metais no corpo hídrico, como também, alterar os 

elementos químico-físico e biológicos das águas (MOREIRA et al., 2016). 

Na campanha realizada na estação de inverno, destacou-se 22 correlações entre as 

variáveis analisadas, sendo mais de 50% correlações positivas (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Matriz de Correlação de Pearson da estação do inverno na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Entre as correlações negativas, destacam-se os resultados para TDS, CT, Zn e Mn, ao 

correlacionar-se com a variável OD. Este resultado demostra uma diminuição do OD na medida 

que as variáveis mensuradas se elevam nas águas. A correlação entre Fe e T°C -0,531, Mn e 

pH -0,525 e Cd e Mn 0,688 também se apresentaram negativamente. 

De forma positiva teve as correlações entre OD e pH (0,566), T°C e Pt (0,555), TDS 

e Turb (0,831), Al com pH e Pt (0,528; 0,875 respectivamente), Cu com Pt (0,642) e Al (0,563), 

Zi com Pt (0,794), T°C (0,579), Al (0,513) e  Cu (0,758), Mg com CT (0,688), e por fim as 

correlações de Cd com as variáveis pH (0,746), Al (0,728), e Cu (0,523). O total de sólidos 

dissolvidos obteve correlação elevada com a turbidez, afirmando a tendência de elevação 

conjunta destes elementos, assim como os demais apresentados (QUEIROZ; SILVEIRA, 

2006). 

A maior correlação desta campanha foi entre as variáveis Al e Pt com 0,875 

(considerada forte), este resultado pode estar diretamente relacionado com o aporte de 

agroquímicos que contenham estes elementos, aos corpos de água da bacia. Deve-se considerar 

a variação de precipitação dos 4 postos pluviométrico, que foram de 4,67 mm à 17,66 mm entre 

os 10 dias antecedentes a coleta, sendo possibilitado o processo de lixiviação da camada 

superficial do solo, que ocasiona o transporte de nutrientes as águas (MAROFI et al., 2015). 
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A campanha da primavera, apresentou 18 correlações significativas (Tabela 33). A 

variável mais correlacionada desta campanha foi coliforme termotolerantes, tendo duas 

correlações negativas, equivalendo as variáveis pH com -0,652 e OD sendo -0,504, e três 

correlações positivas, sendo elas com Pt 0,569, T°C 0,588 e com o TDS de 0,529. Este resultado 

indica que a concentração de CT nas águas desta bacia, é um forte indicador de contaminação. 

Palhares e Calijuri (2007) e Terra et al. (2010) também obtiveram correlações significativas de 

CT e TDS em suas pesquisas, cujas explicações podem ser devidas aumento de resíduos nas 

águas favorecer a proliferação bacteriana. 

 

Tabela 33 – Matriz de Correlação de Pearson da estação da primavera na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A correlação negativa que indicam diminuição do pH das águas, foram estabelecidas 

com o aumento das variáveis Pt, T°C e Mn ou vice-versa. Tais resultados afirmam que, a 

elevação destas variáveis gera a alteração no desenvolvimento natural do ambiente aquático, 

por proporcionar a tendência ácida nas águas. Lopes (2016) em seu trabalho relata ter 

encontrado correlação inversamente proporcional entre pH e P, assim como na bacia 

hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, revelando que, na medida que uma das variáveis se 

eleva a outra diminui. 

As correlações positivas da primavera além das relacionadas com CT, foram entre as 

variáveis OD e pH 0,740, Temp e Pt 0,689. TDS e Temp 0,630, TDS e Turb 0,529, Al com 

Turb 0,556, Cu e Pt 0,746, Cu e Temp 0,691, Fe e Zn 0,645, e por fim Mn com Al e Zn 0,530 

e 0,538 respectivamente.  

A correlação de 0,740 entre pH e OD, pode estar diretamente relacionada com a 

precipitação deste período, por ocasionar o transporte de matéria orgânica para o corpo hídrico. 
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Costa et al. (2006) esclarecem que a relação conjunta entre o pH e OD das águas condiz ao 

processo de decomposição da matéria orgânica, gerando ácidos húmicos e fúlvicos. 

Considerando as 4 estações avaliadas, as tendências entre as correlações positivas e 

negativas entre as variáveis, se mostraram pouco heterogênicas. Um exemplo foi a correlação 

positiva entre a turbidez da água e a concentração do total de sólidos dissolvidos, sendo 

proporcional na maioria dos resultados entre as estações; bem como as correlações positivas 

entre os metais pesados, cujo na maioria dos resultados, a elevação de um dos metais pesados 

proporcionou a elevação dos demais. 

Rocha, Cabral e Braga (2014) explicam que os valores de turbidez das águas podem 

ser caracterizados pela quantidade de partículas suspensas como o TDS, estas que podem 

ocasionar reações químicas e biológicas, podendo alterar as propriedades das águas. 

Negativamente pode-se destacar as correlações entre oxigênio dissolvidos com as 

variáveis, temperatura, ferro, zinco, manganês, total de sólidos dissolvido e coliformes 

termotolerantes, todas estas variáveis ao apresentarem concentrações elevadas, proporcionam 

a diminuição do OD das águas, alterando todo o desenvolvimento natural do ambiente 

(SPERLING, 1996). 

 

4.7.2 Análise de Componentes Principais (ACP) 

O método para a aplicação estatística de ACP, ocorreu de acordo com a ordem 

explicada no item 3.7.6.3. Seu principal objetivo foi reduzir os dados para obtenção do mínimo 

número de componentes principais (CP) para explicar o máximo da variância representada pelas 

variáveis originais. 

Inicialmente obteve-se a matriz de correlação das componentes principais, objetivando 

eliminar possíveis influencias em decorrência das diferentes ordens de magnitude das variáveis. 

Para a definição do número das componentes principais (CP), utilizou-se o critério de Kaiser 

(1958), que retendo as componentes que apresentaram autovalores maiores que 1, como 

também o critério de Cattell (1966) que sugere o número de CP a ser retido deve ser aquele que 

antecede o momento em que o declive atenua, ou seja, quando os valores variantes forem 

próximos entre si e de zero. Os autovalores, em ordem decrescente, definem a importância das 

componentes principais, por corresponderem à variância explicada por cada uma das 

componentes. 
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4.7.2.1 Campanha da estação de verão 

A partir da matriz de correlação iniciou-se a averiguação da ACP da estação de verão 

em 2017. Na Tabela 34 temos a classificação das componentes principais (CP) em função das 

proporções das variâncias totais e acumuladas. Com ela é possível visualizar que as 5 primeiras 

CP acumulam cerca de 88.6% da variância dos dados. 

 

Tabela 34 – Classificação das Componentes Principais em função das variâncias total e 

acumulada. 

Componentes Proporção da variância  

(%) 

Proporção da variância 

acumulada (%) 

CP 1 31,2 31,2 

CP 2 22,9 54,1 

CP 3 13 67,1 

CP 4 11,6 78,7 

CP 5 9,9 88,6 

CP 6 4,2 92,8 

CP 7 3,1 95,9 

CP 8 2,7 98,6 

CP 9 1,4 100 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Ao considerar o critério de Kaiser, o número de componentes escolhidos considera os 

autovalores iguais ou número de autovalores maiores que 1, obtendo com isto os 5 primeiros 

componentes principais. Esta decisão pela escolha do CP é reforçada pelo Gráfico 17 de 

Screenplot. 

No referido gráfico observa-se que as 5 primeiras colunas apresentam uma linearidade 

maior em relação ao todo, e a partir da sexta componente se tem uma maior estabilidade dos 

valores. Portanto, as componentes acima de 1 são as que devem ser extraídas para continuação 

da análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

Gráfico 17 – Screenplot representando a variância e CP. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A representação dos resultados (Tabela 35), deveria ser por meio da construção do 

biplot dos escores nas 5 componentes. Mas, tal visualização é difícil para o analista de dados, e 

ainda mais para o público em geral. 

 

Tabela 35 – Importância das variáveis em cada componente principal. 

Variáveis CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 

pH 0,49 0,41 -0,04 -0,44 0,53 

P 0,49 -0,41 0,50 -0,30 0,36 

OD -0,69 -0,34 0,44 -0,11 0,11 

T°C 0,44 0,80 -0,16 0,00 -0,25 

Turb 0,75 -0,02 0,53 -0,18 -0,14 

TDS 0,08 0,91 0,14 -0,02 0,09 

CT 0,53 -0,43 0,11 0,59 0,30 

Al 0,34 0,62 0,49 0,41 0,08 

Cu 0,39 -0,11 -0,64 0,05 0,59 

Zn 0,63 -0,24 -0,03 0,61 -0,16 

Fe 0,73 -0,22 -0,36 -0,24 -0,38 

Mn 0,72 -0,38 0,07 -0,35 -0,27 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Para melhor análise de interpretação das CP, foi elaborada a Tabela 36, que demostra 

as variáveis retidas em cada componente, e sua importância para a criação da componente na 

explicação da variabilidade dos elementos na água. 

 

Tabela 36 – Variáveis retidas como principais em cada CP e sua variância. 

 Variáveis retidas Variabilidade explicada  

(%) 

CP 1 OD, Turbidez, Fe, Mn 31 

CP 2  T°C, TDS e Al 23 

CP 3 P e Cu 11 

CP 4  CT 6 

CP 5 pH 5 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Cotejando-se os dados da Tabela 36, verifica-se que a primeira e segunda componente 

explicam 54% da variabilidade total dos elementos avaliados nas águas. As variáveis retidas 

nestes 2 componentes, sugerem que as fontes de alteração aquática sejam provenientes de 

fatores naturais, como a precipitação, e fatores antrópicos, como as atividades agropecuárias 

(NONATO et al., 2007). 

No Gráfico 18 consta a representação das 2 primeiras componentes principais.  

 

Gráfico 18 – Biplot representando as CP1 e PC2. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Nota-se que as variáveis OD e TDS, não apresentam correlação entre elas, do mesmo 

modo o TDS com o Pt e CT, pois, todas estas formam um ângulo distante de 90 graus. Por outro 

lado, as variáveis Fe e Mn, Al e CT, apresentam correlação significativa, formando um ângulo 

agudo, do mesmo modo as variáveis temperatura e TDS, pH e Al. 

As variáveis que apresentam maiores contribuições para a CP1 é o OD e a turbidez, 

por serem os vetores maiores e próximos do eixo do CP1, considerando a localização de ambas 

variáveis no Gráfico 19 as traduz como opostas (NOTATO; et a., 2007). As variáveis que menos 

contribuíram para CP1 e CP2 foram o Cu e Zn. 

Conforme a distribuição das variáveis da CP2, observa-se que a T°C, o TDS e a 

turbidez foram as mais representativas. Os CT e Pt apresentam-se totalmente oposto ao TDS. 

Há relação entre o pH e Al da CP2, mostrando-se negativamente. 

O maior score positivo para a CP1 e CP2, está relacionado as concentrações de OD 

nos pontos de coleta 3, 2 e 1 respectivamente. O destaque da localização do ponto 4 no Gráfico 

19 correlaciona-se negativamente a CP1, e está diretamente relacionado as variáveis turbidez, 

Zn, CT, Pt, Mn e Fe, podendo-se inferir que este ponto apresenta elevada alteração na qualidade 

das águas. 

Pela ACP os pontos 10, 9 e 8 são os que apresentam melhores variações, por estarem 

mais próximos dos eixos principais entre as duas componentes (VICINI, 2005). 

 

4.7.2.2 Campanha da estação de outono 

A Tabela 37 representa a importância das componentes pelas proporções da variância 

total e acumulada. Assim como da estação de verão, as 5 primeiras componentes representam 

as melhores correlações abarcando 92.1% da variância dos dados. 

 

Tabela 37 – Classificação das Componentes Principais em função das variâncias total e 

acumulada. 

Componentes Proporção da variância  

(%) 

Proporção da variância 

acumulada (%) 

CP 1 29,8 29,8 

CP 2 24,7 54,5 

CP 3 15,5 70,0 

CP 4 12,5 82,5 

CP 5 9,6 92,1 

CP 6 5,4 97,4 

CP 7 1,4 98,8 

CP 8 00,9 99,7 

CP 9 00,3 100 

CP 10 0 100 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Conforme o Gráfico 19, a representação mais significativa abrange da CP1 até a CP5, 

após há um declínio maior indicando a estabilidade. O mesmo critério utilizado para a APCs 

do verão, foi aplicado para as demais estações avaliadas.  

 

Gráfico 19 – Screenplot representando a variância e CP. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Observa-se na Tabela 38 as variáveis que apresentaram maior importância em cada 

CP. 

 

Tabela 38 – Importância das variáveis em cada componente principal. 

Variáveis CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 

pH 0,885 -0,154 0,072 0,007 0,111 

P 0,409 0,343 0,770 -0,015 0,084 

OD -0,104 -0,947 -0,053 0,188 -0,057 

T°C -0,552 0,566 0,568 0,031 -0,160 

Turb 0,522 -0,029 0,754 -0,093 -0,322 

TDS 0,173 0,229 0,205 -0,121 0,648 

CT -0,152 0,334 -0,012 0,799 0,184 

Al 0,793 -0,411 -0,119 -0,140 0,030 

Cu 0,548 0,405 -0,292 0,162 -0,542 
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Contiuação da Tabela 38 – Importância das variáveis em cada componente principal. 

Zn 0,055 0,959 -0,220 0,027 -0,109 

Fe 0,541 -0,143 0,034 0,708 0,065 

Mn 0,395 0,631 -0,567 -0,205 0,168 

Cd 0,946 0,122 -0,031 -0,098 0,000 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Na Tabela 39 consta a representação das 5 primeiras CP e as variáveis mais influentes 

para análise da qualidade das águas. 

 

Tabela 39 – Variáveis retidas como principais em cada CP e sua variância. 

 Variáveis retidas Variabilidade explicada 

(%) 

CP 1 pH, Al, Cu e Cd 30 

CP 2  OD, Zn e Mn 25 

CP 3 pH, T°C, e turbidez 17 

CP 4  CT e Fe 14 

CP 5 TDS 6 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Resultados semelhantes as CP a estação de verão, evidenciando que as 2 primeiras CP 

representam 55% da variabilidade total dos dados. Bittar et al. (2017) também estabeleceram 

análise pelas 2 primeiras CP, face as mesmas representarem cerca de 44% da variância dos 

dados. 

 A representação significativa dos metais pesados nestas 2 componentes, induz a 

possível interferência das atividades agropecuária na qualidade das águas desta bacia 

hidrográfica; cujas maiores ponderações deve-se aos fatores antrópicos bem como os teores de 

OD e pH, juntamente com as variações pluviométricas. 

As variáveis que melhor representam uma componente, é aquela que melhor à explica, 

ou seja, as que estão mais distantes da origem em relação ao eixo (Gráfico 20). No caso da CP1 

o OD é a melhor representada, e na CP2 é o Zn. De modo contrário, a variável que possui baixa 

representatividade para as componentes, são as que estão próximas a suas origens. Na CP1 está 

variável é o CT, e na CP2 é o TDS. 
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         Gráfico 20 – Biplot representando as CP1 e PC2. 

 
         Fonte: Própria autora (2018). 

 

As variáveis que apresentam baixa correlação foram Al e CT, pH e Zn, por exemplo. 

Com elevadas correlações foram as que possuíram ângulos agudos, como Cd e pH, turbidez e 

P, pH e Al, Zn e Mn, Al e Cd. 

Quanto mais longe de zero estiver a representação do vetor, maior será a contribuição 

destas variáveis para a interpretação dos dados. Neste sentido as variáveis mais representativas 

das duas componentes apresentadas foram, o OD, Cd e Zn. As variáveis que menos contribuiu 

são os TDS e CT. 

Na CP1 a representação de Al, pH e Cd mostram-se significantes, ao levar em 

consideração a demonstração oposta. As variáveis OD e Zn são as principais representantes da 

CP2. 

Os pontos de coletas em destaque no outono, foram o 4 e o 10, este que se relacionaram 

principalmente com os valores de metais pesados, e pH. No quadrante esquerdo da CP1 

verifica-se a discrepância do ponto 4, que consequentemente destaca-se a presença de Cd. Em 
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relação ao quadrante superior esquerdo da CP2, nota-se o ponto 10 e a representação elevada 

de Al. 

 

4.7.2.3 Campanha da estação de inverno  

Diferentemente da ACPs das estações anteriores, a estação de inverno apresentou a 

partir da matriz de correlação 4 componentes em destaque. As informações das proporções da 

variância total e acumulada, podem ser vistas na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Classificação das Componentes Principais em função das variâncias total e 

acumulada. 

Componentes Proporção da variância (%) Proporção da variância 

acumulada (%) 

CP 1 32,8 32,8 

CP 2 27,9 60,7 

CP 3 13,6 74,3 

CP 4 12,3 86,6 

CP 5 05,5 92,1 

CP 6 04,8 97,0 

CP 7 01,5 98,4 

CP 8 01,1 99,5 

CP 9 00,5 100 

CP 10 0 100 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

As 4 primeiras componentes são responsáveis por 86% da variância total dos dados. 

Este agrupamento pode ser melhor visto no Gráfico 21, que apresenta as 13 colunas CP, 

observando as 4 primeiras acima de 1 (critério Kaiser) e uma queda significativa de proporção 

entre a CP 4 e 5, classificado por Cattell como as CP que deveriam ser avaliadas no estudo, por 

apresentar formato de “cotovelo”. 
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   Gráfico 21 – Screenplot representando a variância e CP. 

 
   Fonte: Própria autora (2018). 

 

Na Tabela 41 cosnta a importância das variáveis analisadas em cada uma das 4 

componentes principais. 

 

Tabela 41 – Importância das variáveis em cada componente principal. 

Variáveis CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 

pH 0,526 -0,500 0,358 -0,057 

P 0,866 0,237 -0,149 0,266 

OD -0,120 -0,969 0,039 0,020 

T°C 0,687 0,055 0,029 -0,592 

Turb 0,164 0,487 0,802 0,077 

TDS 0,271 0,522 0,897 -0,334 

CT -0,128 0,740 -0,031 0,307 

Al 0,909 -0,028 0,161 0,326 

Cu 

Zn 

Fe 

Mn 

Cd 

0,701 

0,684 

-0,185 

-0,483 

0,758 

0,239 

0,586 

0,037 

0,720 

-0,461 

-0,478 

-0,395 

0,229 

-0,093 

0,076 

0,131 

-0,108 

0,888 

-0,080 

0,180 

Fonte: Própria autora (2018). 
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As duas primeiras componentes principais explicam a maior variância total dos dados. 

Comportamento semelhante foi verificado nas pesquisas de Helena et al. (2000), Andrade et al. 

(2007) e Guedes et al. (2012). 

Na Tabela 42 consta o conjunto de variáveis responsáveis pela maior influência na 

qualidade das águas na estação de inverno. 

 

Tabela 42 – Variáveis retidas como principais em cada CP e sua variância. 

 Variáveis retidas Variabilidade explicada 

(%) 

CP 1 P, Al, Cu e Cd 33 

CP 2  pH, OD, CT e Mn 28 

CP 3 Turbidez e TDS 16 

CP 4  Fe 9 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

As variáveis que se destacam para a CP1 são P, Al, Cu e Cd e para CP2 pH, OD, CT 

e Mn. O que difere a significância na interpretação dos dados, foram os valores de cada uma, 

onde nota-se que as variáveis da CP1 possuem valores superiores em porcentagem 

representativa, comparadas a PC2. Já nas PC3 e PC4, a importância das variáveis foi menor, 

com destaque da turbidez e TDS para PC3 e apenas o Fe na PC 4. 

Num primeiro momento verifica-se que as 4 variáveis retidas na CP1 podem ter sido 

introduzidas nos corpos hídricos por meio das atividades antrópicas como agropecuária, ou 

efluentes urbanos. Na CP2 além do Mn, destaca-se o pH, OD e CT. O pH e o OD podem ser 

diretamente influenciados pelas elevadas proporções de metais pesados, e o CT pode ser 

explicado pela forte presença que a agropecuária exerce na região. 

De acordo com o Gráfico 22 na CP1 as variáveis que melhor à explicam estão 

negativamente representadas pelo Al e P, que se mostram diretamente opostas ao OD e Mn. 

Nesta componente as menores influencias foram demostradas pelo Fe e T°C, por possuírem os 

menores vetores e se localizarem mais próximo do eixo zero. 

É visivelmente perceptível que as variáveis com correlações significativas, como a 

turbidez e TDS, apresentam ângulos agudos. O pH e o TDS apresentam baixa correlação. Nesta 

estação a lixiviação da camada superficial do solo e a dilimição das partículas lixiadas ao rios, 

são melhores, possibilitando interferência nos resultados. 
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Gráfico 22 – Biplot representando as CP1 e PC2. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

O OD e Mn são proporcionalmente opostas, e apresentam grande importância na CP2, 

por estarem localizadas no quadrante inferior e superior direito respectivamente, ambos longe 

do eixo. Estas variáveis se correlacionam inversamente, indicando que a elevação do Mn nas 

águas, ocasionam a diminuição do OD. A turbidez corresponde a variável que mesmo 

influenciou nesta componente. 

Em relação a distribuição dos pontos de coleta, novamente nota-se a discrepância do 

ponto 4, principalmente ao considera-lo na CP1. Os vetores posicionados no quadrante superior 

esquerdo, afirmam que a elevação destas variáveis contribui para alteração na qualidade das 

águas deste ponto. O destaque do ponto 8, pode ser explicado pelos altos teores de Mn e CT 

nesta região, demostrado pelas duas componentes principais. 

As características do uso e ocupação das terras próximos a coleta dos pontos 4 e 8, 

justificam as elevadas concentrações de metais pesados e CT. No ponto 4, como observado 

anteriormente, apresenta contaminação por efluentes industriais da cidade de Iporá, e o ponto 

8 é influenciado por atividades agropecuárias. A presença de CT é explicada pela significativa 

presença de animais no leito do corpo hídrico. 
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4.7.2.4 Campanha da estação primavera 

A última campanha realizada na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, 

apresentou semelhanças à estação de inverno, destacando-se as 4 CP (Tabela 43), que 

representam 89% das informações. 

 

Tabela 43 – Classificação das Componentes Principais em função das variâncias total e 

acumulada. 

Componentes Proporção da variância 

 (%) 

Proporção da variância 

acumulada (%) 

CP 1 37,9 37,9 

CP 2 24,2 62,1 

CP 3 16,0 78,0 

CP 4 11,1 89,1 

CP 5 04,6 93,7 

CP 6 03,4 97,2 

CP 7 01,7 98,8 

CP 8 00,8 99,6 

CP 9 00,4 100 

CP 10 0 100 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Como foi determinado o critério de Kaiser para escolha das componentes a serem 

averiguadas, apresenta-se no Gráfico de Screenplot 23, a variância x importância das 

componentes. Pelo dito critério de Cattell, o gráfico deve apesentar a aparência de “cotovelo”, 

onde as componentes mais representativas devem apresentar-se em destaque em referência a 

linearidade das demais. E na Tabela 44 traz a demostração da importância das variáveis para 

cada CP. 

Para ambos os critérios de seleção das CP, afirma-se o destaque das 4 primeiras 

componentes principais. De forma semelhante tem-se o trabalho desenvolvido por Rocha, 

Freitas e Silva (2014) ao analisarem as alterações da água em Juiz de Fora – MG, os autores 

também utilizaram as 4 primeiras PC para análise. Lembrando que o critério de Kaiser neste 

estudo considera as CP que apresentarem importância variante acima de 1. 
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Gráfico 23 – Screenplot representando a variância e CP. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Tabela 44 – Importância das variáveis em cada componente principal. 

Variáveis CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 

pH -0,855 0,418 0,146 0,240 

P 0,710 0,276 -0,445 -0,381 

OD -0,583 0,575 0,056 -0,095 

T°C 0,819 0,480 -0,139 0,111 

Turb 0,448 0,249 0,732 0,590 

TDS 0,690 0,033 0,083 0,572 

CT 0,684 -0,143 -0,557 0,350 

Al 0,491 0,143 0,822 -0,370 

Cu 0,628 0,508 -0,017 -0,466 

Zn 0,040 -0,845 0,444 -0,177 

Fe -0,003 -0,918 -0,313 -0,024 

Mn 0,716 -0,407 0,371 -0,072 

Fonte: Própria autora (2018). 
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As CP1 e CP2 retém a maior variabilidade com 62% (Tabela 45) agrupando 9 variáveis 

enquanto que as CP3 e CP4 retém 3 variáveis que correspondem por 27% da variabilidade 

explicada. 

 

Tabela 45 – Variáveis retidas como principais em cada CP e sua variância. 

 Variáveis retidas Variabilidade explicada  

(%) 

CP 1 pH, P, T°C, Turb e Mn 38 

CP 2  OD, Zn e Fe 24 

CP 3 Turb e Al 16 

CP 4  Turb e TDS 11 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Analisando-se os dados por componentes individual, a CP1 possui 38% da variância 

dos dados, cujas variáveis mais representativas são pH, P, T°C, Turb e Mn, enquanto que a PC2 

explica 24 % da variância total, tendo como variáveis OD, Zn e Fe. 

Nesta campanha, as variáveis pesquisadas sofreram forte influência das características 

climáticas, sendo que nos 10 dias antecedentes a coleta foi registrada o mínimo de chuva com 

58,65 mm (posto pluviométrico 3) e o máximo de 135,97 mm (posto 1) para a área de estudo. 

Esta concentração pluviométrica, indica a possibilidade de transporte de nutrientes e 

contaminantes aos corpos hídricos, alterando com isto, a qualidade das águas (SILVA et al., 

2008; FRAGA et al., 2012). 

Para melhor relacionar a variância dos dados avaliados entre si e entre os pontos de 

coleta, gerou-se o Gráfico 24, onde é possível visualizar de forma espacial a relação entre as 

variáveis. Os maiores vetores estão representados pelas variáveis pH, T°C, e Mn, que melhor 

representam a CP1. As variáveis menos significativas foram o Al e TDS para as 2 componentes. 

Na CP2 o OD de modo inversamente proporcional, e o Fe e Zn com posições positivas em 

relação ao eixo zero. 

Correlacionando-se as posições das variáveis no referido gráfico, o OD e T°C, 

observa-se que quanto maior a T°C, menor será a concentração de OD nas águas, face a T°C se 

encontrar no quadrante inferior esquerdo da CP1 em relação a posição do OD. O mesmo pode 

ser dito para CP2 ao analisar a posição de Zn e Fe referente ao OD, demostrando uma relação 

negativa entre as mesmas. Quando maior for a concentração de Zn e Fe menor será o valor de 

OD nas águas. A correlação negativa ou inversamente proporcional entre o pH e Mn também é 

observado nas 2 componentes. Pela apresentação das variáveis que não se correlacionaram, 
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pode exemplificar as posições da T°C com as variáveis Fe e Zn, demonstrando um ângulo 

obtuso, como também entre pH e TDS. 

 

Gráfico 24 – Biplot representando as CP1 e CP2. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A localização dos pontos 4, 6 e 1 fora da elipse, explica as maiores alterações da 

qualidade das águas nestas regiões. Os pontos 4 e 6 mostram-se inversamente proporcional 

entre as componentes, e o ponto 1 corresponde a relação positiva entre elas. É necessário 

considerar o agrupamento dos pontos de coleta no quadrante inferior esquerdo, indicando 

concentrações elevadas da maior parte das variáveis analisadas. 

 

4.7.3 Análise Fatorial (AF) 

A extração dos fatores iniciais para análise seguiu o critério definido por Kaiser (1958), 

sendo o mesmo ordenamento descrito para a ACPs. Por ele, o número de fatores a ser retido, é 

em função do número de valores próprios acima de 1. 

Para facilitar a interpretação dos resultados fatoriais, realizou-se a rotação das cargas 

pré-definidas, com objetivo de transformar os coeficientes dos CP retidos em uma estrutura 

simplificada. Como as cargas fatoriais são pontos entre eixos, pode-se então girar os eixos sem 

alterar a distância entre os pontos. A rotação escolhida para este estudo, foi a Ortogonal pelo 
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método Varimax normalized, que corresponde a minimizar o número de variáveis que tem 

elevadas cargas fatoriais (loadings), simplificando a interpretação. 

Lirio (2004) explica que esta rotação não altera a variância, devido apenas as 

coordenadas dos eixos serem rotacionadas, resultando na validação das análises realizadas 

anteriormente e agora associadas às variáveis originais e os fatores. 

A seguir a análise fatorial abrange as 4 estações do ano, cujos meses de coleta das 

amostras de água na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, foram respectivamente 

fevereiro, maio, julho e dezembro. 

 

4.7.3.1 Campanha da estação de verão 

O método para extração dos fatores foi o mesmo utilizado na Análise de Componentes 

Principais, face os 5 primeiros fatores serem significativos por explicarem 88,6% da variância 

(Gráfico 25). 

 

Gráfico 25 – Screenplot representando os autovalores e números de fatores. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Na Tabela 46 está representado as comunalidades iniciais e as extraídas das variáveis 

avaliadas. Nota-se que no total as comunalidades apresentaram valores elevados acima de 0,8, 

demostrando que as variáveis são bem explicadas pelos fatores extraídos. Neisse e Hongyu 

(2016) explicam que para as variáveis serem consideradas importantes na AF, as comunalidades 

extraídas devem apresentar-se acima de 0,6.  

 

Tabela 46 – Comunalidades iniciais e extraídas.  
Comunalidades 

 

Variáveis Inicial Extraídos 

pH 1,000 0,883 

P 1,000 0,878 

OD 1,000 0,816 

T°C 1,000 0,915 

Turb 1,000 0,895 

TDS 1,000 0,864 

CT 1,000 0,916 

Al 1,000 0,903 

Cu 1,000 0,917 

Zn 1,000 0,849 

Fe 1,000 0,916 

Mn 1,000 0,860 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Na Tabela 47 encontra-se a apresentação dos carregamentos denominados de cargas 

fatoriais, que permite avaliar as correlações entre as variáveis e os fatores significativos, 

demonstrando a contribuição de cada variável para os fatores. Rocha e Pereira (2016) explicam 

que o valor encontrado deve ser maior que o valor absoluto de 0,5, e deve apresentar-se em 

apenas um fator. 

 

Tabela 47 – Matriz das cargas originais. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 

pH 0,491 0,406 -0,039 -0,442 0,530 

P 0,493 -0,411 0,499 -0,297 0,358 

OD -0,692 -0,343 0,443 -0,105 0,106 

T°C 0,444 0,795 -0,157 -0,002 -0,248 

Turb 0,752 -0,018 0,528 -0,177 -0,138 

TDS 0,078 0,911 0,138 -0,016 0,094 

CT 0,534 -0,428 0,107 0,589 0,298 

Al 0,339 0,620 0,485 0,405 0,075 

Cu 0,393 -0,109 -0,635 0,050 0,587 

Zn 0,634 -0,238 -0,028 0,605 -0,156 

Fe 0,734 -0,217 -0,357 -0,244 -0,378 



172 

 

Continuação da Tabela 47 – Matriz das cargas originais. 

Mn 0,719 -0,380 0,069 -0,347 -0,272 

PV (%) 0,312 0,229 0,130 0,116 0,099 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Conforme a Tabela 47, observa-se destacado em negrito as variáveis com cargas 

superiores a 0,5 e na cor vermelha aquelas que se apresentaram em mais de um fator, como a 

turbidez, CT, Cu, Zn. Caso não fosse aplicado a rotação ortogonal pelo método Varimax, tais 

variáveis deveriam ser excluídas da análise. Tal procedimento foi importante (Tabela 48) 

porque os valores passaram a indicar propriedade adequadas para a análise. De acordo com 

Vicini (2005), aplicando-se a rotação Varimax normalized, os dados resultantes possibilitam 

uma melhor visualização dos fatores, devido a proporção de variação das variáveis estarem 

melhores representadas. 

 

Tabela 48 – Matriz das cargas após a rotação Varimax. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 

pH 0,455 0,095 0,458 -0,251 0,628 

P -0,171 0,036 0,900 0,149 0,121 

OD -0,472 -0,605 0,127 -0,249 -0,385 

T°C 0,847 0,402 -0,158 -0,070 0,077 

Turb 0,303 0,404 0,747 0,221 -0,184 

TDS 0,883 -0,155 -0,049 -0,234 0,059 

CT -0,122 -0,007 0,273 0,883 0,213 

Al 0,823 -0,206 0,196 0,348 -0,155 

Cu -0,093 0,145 -0,055 0,230 0,912 

Zn 0,068 0,353 0,038 0,847 -0,007 

Fe -0,056 0,922 0,143 0,132 0,158 

Mn -0,147 0,731 0,537 0,127 -0,018 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

No Gráfico 26 encontra-se a representação da Análise Fatorial objetivando melhor 

compreender a associação das variáveis em cada fator considerado. 

A Matriz 2 (MR2) está representada primeiramente, por não conter correlação 

negativa. As variáveis que apresentam maior significância para alteração da qualidade das 

águas por esta matriz foi o TDS, a T°C e o Al, com valores absolutos superiores a 0,8. O fato 

das variáveis Al e T°C obter elevada correção negativa, demostra a representatividade nesta 

matriz (Tabela 30). 
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Gráfico 26 – Representação das variáveis por matriz. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Na MR1 as principais variáveis foram o Fe, Mn e OD, este último relaciona-se 

negativamente as demais, por demostrar que elevadas concentrações dos metais pesados 

citados, diminui o teor de OD das águas. O Fe por exemplo, na ausência do OD pode se 

apresentar em sua forma reduzida, oxidando-se e causando coloração nas águas (VON 

SPERLING, 2005). 

 Estes 2 fatores juntos, correspondem a 54% da variância total, cujas variáveis OD e 

Fe representam os resultados mais expressivos, e estão diretamente relacionadas ao uso e 

ocupação das terras da bacia em questão. As maiores representatividades do TDS na MT2, pode 

ser explicado pela estação avaliada, destacando-se a precipitação que variou de 64,30 mm à 

88,86 mm chuva nos 4 postos pluviométricos dos 10 dias antecedentes a coleta. Observa-se 

também a presença de metais pesados nas águas, oriundos do processo de carrear a camada 
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superficial dos solos, que eleva a oferta de contaminantes agroquímicos para os corpos hídricos 

(MAFORI et al., 2015). 

As MR3, MR4 e MR5 apresentaram 2 variáveis em cada uma das matrizes sendo o Pt 

e Turb na MR3, CT e Zn na MR4 e Cu e pH na MR5, cujas variâncias representaram 13% na 

MR3, 11% na MR4 e 9% MR5.  A existência da correlação positiva entre Pt e Turb, Ct e Zn 

(Tabela 30), explica o destaque destas matrizes. 

 

4.7.3.2 Campanha da estação de outono 

Após a definição da matriz de correlação, elabora-se o Gráfico screenplot 27 para 

demostrar os autovalores e os números de fatores a serem considerados para AF. Pelo Gráfico, 

pode-se notar que para a estação do outono, foi definido 5 fatores principais, que juntos 

correspondem a 92,1% da variância dos dados. 

 

Gráfico 27 – Screenplot representando os autovalores e números de fatores. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Para observação da significância das variáveis, está demostrado na Tabela 49 os 

valores das comunalidades iniciais e extraídas de cada variável, comprovando o elevado valor 
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explicativo para análise fatorial, por manterem-se acima de 0,6 (TOLEDO; NICOLELLA, 

2002). 

 

Tabela 49 – Comunalidades iniciais e extraídas.  
Comunalidades 

 

Variáveis Inicial Extraídos 

pH 1,000 0,939 

P 1,000 0,958 

OD 1,000 0,990 

T°C 1,000 0,974 

Turb 1,000 0,976 

TDS 1,000 0,983 

CT 1,000 0,984 

Al 1,000 0,973 

Cu 1,000 0,992 

Zn 1,000 0,989 

Fe 1,000 0,978 

Mn 1,000 0,965 

Cd 1,000 0,934 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

As cargas fatoriais permitem avaliar a significância da correlação entre as variáveis, e 

os fatores determinados pelo método. Tais informações estão apresentadas na Tabela 50. 

 

Tabela 50 – Matriz das cargas originais. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 

pH 0,885 -0,154 0,072 0,007 0,111 

P 0,409 0,343 0,770 -0,015 0,084 

OD -0,104 -0,947 -0,053 0,188 -0,057 

T°C -0,552 0,566 0,568 0,031 -0,160 

Turb 0,522 -0,029 0,754 -0,093 -0,322 

TDS 0,173 0,229 0,205 -0,121 0,848 

CT -0,152 0,334 -0,012 0,899 0,184 

Al 0,793 -0,411 -0,119 -0,140 0,030 

Cu 0,548 0,405 -0,292 0,162 -0,542 

Zn 0,055 0,959 -0,220 0,027 -0,109 

Fe 

Mn 

0,541 

0,395 

-0,143 

0,631 

0,034 

-0,567 

0,808 

-0,205 

0,065 

0,168 

Cd 

PV (%) 

0,946 

0,298 

0,122 

0,247 

-0,031 

0,155 

-0,098 

0,125 

0,000 

0,096 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Como descrito anteriormente, a carga fatorial deve ser maior que 0,5 e somente é 

considerado adequado se for determinado em apenas um fator. Pela Tabela 50 nota-se que as 

variáveis T°C, Turb, Cu e Fe apresentaram valores acima de 0,5 em 2 fatores. Com objetivo de 

normatizar os dados da matriz, foi realizado a rotação ortogonal pelo método Varimax (Tabela 

51). 

 

Tabela 51 – Matriz de loadings após a rotação Varimax. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 

pH 0,669 -0,097 0,293 0,055 0,378 

P 0,073 0,221 0,918 0,127 0,147 

OD 0,182 -0,930 -0,286 0,021 -0,086 

T°C -0,852 0,233 0,422 0,012 -0,052 

Turb 0,133 -0,199 0,891 -0,106 0,006 

TDS 0,025 0,144 0,097 0,022 0,970 

CT -0,291 0,155 -0,082 0,930 0,035 

Al 0,959 -0,083 0,174 -0,040 -0,109 

Cu 0,191 0,393 0,046 0,117 -0,209 

Zn -0,275 0,897 0,002 0,111 0,026 

Fe 0,424 -0,161 0,155 0,842 -0,005 

Mn 0,352 0,870 -0,237 -0,039 0,120 

Cd 0,781 0,316 0,366 0,037 0,088 

 Fonte: Própria autora (2018). 

 

A rotação oferece a manutenção da inércia no conjunto analisado, e com isto uma 

maior facilidade para interpretação dos dados, uma vez que existe um maior número de loadings 

significativos e em conformidade com método. As variáveis que apresentaram inapropriadas 

para AF, agora apresentam-se regulares. 

No Gráfico 28, tem-se a representação da Análise Fatorial pelo conjunto de variáveis 

que mais se mostraram significativas para cada fator representado. 

Pela representação das matrizes fatoriais, é possível visualizar que a primeira matriz é 

dada como a mais significativa, por obter variância de aproximadamente 30% dos dados, como 

destaque consideráveis pelas variáveis Al, T°C, Cd e pH. A expressividade desta matriz, pode 

ser explicada por meio das correlações apresentadas entre as variáveis, como por exemplo, a 

T°C que se mostrou correlacionada negativamente com pH e Cd (Tabela 31). As demais 

variáveis se correlacionaram positivamente, como Al e Cd, Al e T°C, Cd e pH, Al e pH. 
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Gráfico 28 – Representação das variáveis por matriz. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A MR2 foi representada pelas variáveis OD, Zn e Mn. A aparição negativa do OD a 

análise fatorial, está relacionada a correlação entre eles (Tabela 31), onde é possível afirmar 

que ao obter elevados teores de Zn e Mn nas águas, proporcionam diminuição de OD. O caso 

inverso ocorreu com Zn e Mn, pois relacionam-se positivamente, afirmando que estes metais 

juntos, comprometem a qualidade hídrica. Por estas características, explicam a elevada 

expressividade destas variáveis na MR2. 

As 2 primeiras matrizes demostram 55% da variância dos dados. Pelos destaques da 

importância dos metais pesados nos seguintes fatores, comprovam sua interferência no 

desenvolvimento natural do ambiente. Uma vez que, elevadas quantidades podem diminuir a 

disponibilidade de OD, como também, comprometer o desenvolvimento natural (CALIJURI et 

al., 2012). 

As variáveis Pt e Turb foram os destaques na MR3, explicando 15% da variância dos 

dados. Em vários pontos de coletas analisados separadamente, demostraram elevados valores 

para estas variáveis. A correlação entre elas é positiva (Tabela 31), reafirmando que quanto 
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maior o resultado de turbidez nas águas, maior será a concentração de fósforo. A descarga de 

efluentes urbanos, em determinado trecho da bacia, pode justificar tais concentrações. 

Por fim a MR4 apresentou como variáveis significativa CT e Fe, na qual apresentam 

correlação positiva entre si, enquanto o TDS foi o destaque da MR5. A proporção da 

significância da MR4 foi de 12% e da MR5 9%. A correlação entre o CT e Fe indica a 

interferência do intemperismo e do escoamento superficial na qualidade das águas desta bacia, 

por meio das atividades pecuaristas e elementos químicos ofertados pela agricultura ocasiona a 

liberação de compostos solúveis ao corpo hídrico (ROCHA, 2006; BUCCI et al., 2015). 

 

4.7.3.3  Campanha da estação de inverno  

Para o inverno foi definido 4 fatores, como principais na análise fatorial. O mesmo 

pode ser visualizado no Gráfico 29, que representa os autovalores e fatores analisado. O método 

de determinação segue o mesmo utilizado as demais estações, considerando os fatores que se 

apresentam acima de um. Estes 4 fatores correspondem a variância de 86% da 

representatividade dos dados avaliados. 

 

Gráfico 29 – Screenplot representando os autovalores e números de fatores. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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A Tabela 52 expõe as comunalidades iniciais e extraídas dos valores de cada variável, 

cujo apresenta-se elevados, permanecendo entre 0,729 para CT e 0,959 para Zn. Com isto, 

comprova que a AF é uma técnica adequada a ser aplicada nos dados, por não possuir nenhuma 

variável abaixo de 0,6 (HONGYU; NEISSE, 2016). 

 

Tabela 52 – Comunalidades iniciais e extraídas.  
Comunalidades 

 

Variáveis Inicial Extraídos 

pH 1,000 0,766 

P 1,000 0,899 

OD 1,000 0,956 

T°C 1,000 0,826 

Turb 1,000 0,913 

TDS 1,000 0,943 

CT 1,000 0,729 

Al 1,000 0,959 

Cu 1,000 0,794 

Zn 1,000 0,979 

Fe 1,000 0,876 

Mn 1,000 0,778 

Cd 1,000 0,825 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Devido a definição de 4 fatores para a AF, foi feita a estimativa das cargas fatoriais 

(loadings) para cada uma delas, conforme Tabela 53. Os valores na cor vermelha afirmam a 

incoerência dos dados, por apresenta-se maiores que 0,5 em mais de um fator. 

 

Tabela 53 – Matriz de loadings originais. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 

pH 0,526 -0,599 0,358 -0,057 

P 0,866 0,237 -0,149 0,266 

OD -0,120 -0,969 0,039 0,020 

T°C 0,687 0,055 0,029 -0,592 

Turb 0,164 0,487 0,802 0,077 

TDS 0,271 0,522 0,697 -0,334 

CT -0,128 0,786 -0,031 0,307 

Al 0,909 -0,028 0,161 0,326 

Cu 0,701 0,239 -0,478 0,131 

Zn 0,684 0,586 -0,395 -0,108 

Fe -0,185 0,037 0,229 0,888 

Mn -0,483 0,728 -0,093 -0,080 

Cd 0,758 -0,461 0,076 0,180 

PV (%) 0,328 0,279 0,136 0,123 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Após a rotação ortogonal pelo método Varimax, é possível definir claramente as 

variáveis de cada fator. Nota-se que as variáveis que apresentavam incoerências, agora são 

apropriadas para continuação da AF (Tabela 54). 

 

Tabela 54 – Matriz de loadings após a rotação Varimax. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 

pH 0,084 0,850 0,167 -0,096 

P 0,920 0,172 0,147 0,036 

OD -0,440 0,758 -0,428 0,065 

T°C 0,420 0,264 0,270 -0,712 

Turb 0,030 -0,075 0,935 0,180 

TDS 0,060 -0,101 0,929 -0,257 

CT 0,254 -0,709 0,262 0,306 

Al 0,768 0,510 0,298 0,144 

Cu 0,869 -0,013 -0,158 -0,118 

Zn 0,881 -0,291 0,090 -0,333 

Fe 0,010 -0,014 0,076 0,933 

Mn -0,138 -0,860 0,143 0,002 

Cd 0,488 0,766 0,013 0,027 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

O conjunto de variáveis que possui maior representatividade em cada fator, é 

claramente visualizado, uma vez que, na matriz fatorial 1 (MR1), as variáveis consideradas 

principais foram o P, Zn, Cu e Al, representando cerca de 32% da variância de dados. Na MT2 

a representatividade foi de 27%, considerando as variáveis Mn, pH, Cd, OD e CT como 

principais. As variáveis Turb e TDS foram os destaques da MR3 com 13% de variância, e o Fe 

e T°C representou 12% da variância total dos dados na MR4. 

A representação das cargas e conjunto de variáveis, em cada Fator analisado, pode ser 

observado no Gráfico 30. 

O agrupamento das variáveis na MR1, é explicada pelas correlações entre elas. O Pt 

apresentou forte correlação com os demais metais destacados, assim como, o Zn com o Cu 

(Tabela 32). Este grupo de variáveis é responsável pela maior representatividade da alteração 

das águas na estação de inverno. Onde pode-se afirmar que, os metais pesados e o fósforo são 

os possíveis responsáveis pelas contaminações hídricas da bacia, e estão diretamente 

relacionados ao período de estiagem pluviométrica e ao uso e ocupação das terras, cujo possui 

atividades agrícolas e pecuaristas que oferecem ao ambiente estes elementos (CETESB, 2009). 
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Gráfico 30 – Representação das variáveis por matriz. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Na MR2 as variáveis CT e Mn se correlacionaram negativamente, já o pH com Cd e 

OD e CT correlacionaram positivamente. Tais correlações explicam o destaque destas variáveis 

nesta matriz. Pelos valores absolutos da MR1 e MR2 tem-se 60% da variância dos dados desta 

estação. Indicando que as maiores alterações nas propriedades da água, estão relacionadas 

negativa e positivamente as atividades antrópicas, como o CT, que se mostra uma variável 

importante na MR2, e pode ser explicada pela presença de gado no leito dos rios, com a prática 

de desendentação.  

A MR3 e MR4 apresentaram menor quantidade de variáveis, sendo apenas 2 para cada 

matriz. A presença de ferro nas águas, é facilmente explicada pela composição litológica e 

pedológica de grande parte bacia, por ser composta por grupos de latossolos e rochas areníticas 

e graníticas (ESTEVES, 1998; BUCCI; DELGADO; OLIVEIRA, 2015; JUIZ DE FORA, 

2015). 
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4.7.3.4 Campanha da estação de primavera 

Após a criação da matriz de correlação das variáveis avaliadas, iniciou a AF para a 

primavera. Seguindo o critério de Kaiser, foi extraído os fatores com autovalores acima de um, 

demostrado no Gráfico 31. A Análise Fatorial foi prosseguida com averiguação dos 4 primeiros 

fatores, por explicarem 89% da variância total dos dados desta estação. 

 

Gráfico 31 – Screenplot representando os autovalores e números de fatores. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Na Tabela 55 está representado os valores correspondentes as comunalidades iniciais 

das variáveis, e as comunalidades extraídas. Por estas informações, pode-se afirmar que as 

variáveis são consideradas aptas a realização da AF. 

 

Tabela 55 – Comunalidades iniciais e extraídas.  
Comunalidade 

 

Variáveis Inicial Extraídos 

pH 1,000 0,985 

P 1,000 0,923 

OD 1,000 0,683 
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Continuação da Tabela 55 – Comunalidades iniciais e extraídas. 

T°C 1,000 0,933 

Turb 1,000 0,920 

TDS 1,000 0,811 

CT 1,000 0,922 

Al 1,000 0,920 

Cu 1,000 0,870 

Zn 1,000 0,944 

Fe 1,000 0,941 

Mn 1,000 0,820 

Cd 1,000 0,985 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Foi criada a Tabela 56, com a representação dos carregamentos nomeados como cargas 

fatoriais, nela é possível verificar que as variáveis OD, Turb, TDS, CT e Cu possui em mais um 

fator com valor acima de 0,5, cujo Rocha e Pereira (2016), dizem ser incoerentes para a AF. 

 

Tabela 56 – Matriz de loadings originais. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 

pH -0,855 0,418 0,146 0,240 

P 0,710 0,276 -0,445 -0,381 

OD -0,583 0,575 0,056 -0,095 

T°C 0,819 0,480 -0,139 0,111 

Turb 0,448 0,249 0,632 0,508 

TDS 0,690 0,033 0,083 0,572 

CT 0,684 -0,143 -0,557 0,350 

Al 0,491 0,143 0,722 -0,370 

Cu 0,628 0,508 -0,017 -0,466 

Zn 0,040 -0,845 0,444 -0,177 

Fe -0,003 -0,918 -0,313 -0,024 

Mn 0,716 -0,407 0,371 -0,072 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

A aplicação da rotação ortogonal pelo método Varimax, é fundamental para à 

apresentação e interpretação dos dados na AF. Com isto, rotacionou-se a matriz, chegando os 

valores apresentados na Tabela 57. 

 

Tabela 57 – Matriz de loadings após a rotação Varimax. 

Cargas Fatoriais (Loadings) 

Variáveis MR1 MR2 MR3 MR4 

pH -0,462 -0,800 -0,096 -0,141 

P 0,949 0,147 -0,028 -0,002 
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Continuação da Tabela 57– Matriz de loadings após a rotação Varimax. 

OD -0,136 -0,771 0,058 -0,256 

T°C 0,781 -0,037 0,049 0,465 

Turb -0,068 -0,072 0,418 0,858 

TDS 0,220 0,239 -0,063 0,838 

CT 0,498 0,430 -0,528 0,446 

Al 0,226 0,127 0,901 0,201 

Cu 0,839 -0,097 0,392 0,054 

Zn -0,461 0,763 0,357 -0,148 

Fe -0,250 0,810 -0,378 -0,281 

Mn 0,178 0,693 0,431 0,349 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

Para a associação das variáveis e seus determinados fatores representantes nas 

matrizes, foi criado o Gráfico 32 como representação da Análise Fatorial da estação primavera. 

 

Gráfico 32 – Representação das variáveis por matriz. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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A ordem decrescente para apresentação das matrizes, iniciou a MR2, seguida da 

MR1, MR4 e por fim MR3. Esta ordem resultou pela quantidade de variáveis principais em 

casa matriz e sua correlação positiva ou negativa. 

Notadamente verifica-se que as 2 primeiras matrizes representam a maior parte dos 

dados avaliados na bacia hidrográfica, somando um total de 61% da variabilidade de 

informações.  

Na MR2 as variáveis mais representativas foram, Fe, pH, OD, Zn e Mn, todas estas 

possuindo cargas fatoriais positivas ou negativas acima de 0,6. A determinação destas variáveis 

para a MR2 é explicado pela elevada correlação entre elas (Tabela 33), como entre os metais, 

Fe e Mn, Zn e Fe, Zn e Mn, e as diretamente relacionadas ao OD e pH. 

As correlações significativas consideradas pela MR1, foram entre o P, Cu e T°C Na 

MR3 foi entre Al e CT e na MR4 Turb e TDS. A precipitação variante nos 4 posto 

pluviométricos da bacia que corresponderam a 64,68 mm à 135,97 mm, dos 10 dias anteriores 

a coleta das amostras de água, deve ser considerada como um dos principais elementos 

decisórios para alteração da qualidade das águas, ao reconhecer que o processo de lixiviação 

superficial do solo, acarreta o transporte de nutriente e contaminantes ao corpo hídrico 

(FRITSONS et al, 2003).  

A correlação entre turbidez e TDS, pode ser explicada na representação da MR4, ao 

afirmar que o aumento de sólidos nas águas, comprometem os teores de turbidez ao eleva-los. 

Assim como a concentração de Pt e Cu, representada na MR1, com o aumento de efluentes ao 

corpo hídrico que apresentem estes metais pesados, consequentemente irá alterar suas 

porcentagens dos mesmos nas águas (BRAGA et al. 2005). 

 

4.8 Análise de metais pesados no solo e sedimento 

As águas, solos e sedimentos de uma bacia hidrográfica ao receberem cargas de 

efluentes ou produtos agropecuários, passam por processos de autodepuração natural, mas, ao 

receberem cargas superiores à sua capacidade de autodepuração, podem causar significativos 

danos ambientais e consequentemente aos seres humanos. Dentre os constituintes químicos 

liberados ao ambiente destacam-se os metais pesados, sendo estes capazes de acumular-se, 

provocando retardo no desenvolvimento natural. 

Peirano (2002) diz que entre os metais pesados de interesse em termos de saúde 

pública, pode-se destacar o zinco, cobre, mercúrio, cádmio, chumbo, níquel e outros. Sabe-se 

que alguns destes elementos são fundamentais para o desenvolvimento de plantas, animais e 

até mesmo para o organismo humano, mas e quantidades superior ao permitido, acumulam-se, 
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causando riscos à saúde humana (MAGOSSI; BONACELLA, 1991; SERRA; GROSSI; 

PIMENTEL; 1998; DENILTON; SILBERGELD, 1988; SEGURA-MUÑOZ et al., 2004). 

Alguns danos causados por estes metais aos seres humanos, são apresentados por 

autores como Kreiss (1990), Stoewsand et al. (1990), Who et al. (1995), Koljonen et al. (1992), 

Winter (1998), Costa (1998), Harada et al. (1999), Iregren (1999), Kelley (1999), Lai et al. 

(1999), Pal, Samio e Calne (1999), Staessen et al. (1999), Viaene et al. (1999), Cortecci (2002), 

Frizzo (2006), Nordberg et al. (2007), ATSDR (2015) ao afirmarem que longas exposições e/ou 

acumulação de metais pesados podem ocasionar danos ao sistema hepático, sistema esquelético, 

sistema central, sistema renal, sistema hematopoiético, surgimento de osteoporose, provocam 

náuseas, vômitos, dores estomacais, anemia, câncer, lesões renais, pulmonares, entre várias 

outros efeitos negativos, que podem atingir não só seres humanos, mas os animais e retardar o 

desenvolvimento de plantas. 

Durante todo o percurso dos corpos hídricos analisados, foi possível registrar a 

presença de atividades antrópicas por meio das atividades agrícolas e pecuária (Figura 21 – A 

e B). Tais características podem alterar a qualidade ambiental da bacia a partir da contaminação 

das águas, e alteração das propriedade físico-química dos solos e sedimentos de fundo. 

 

Figura 21 – (A) Atividade agrícola; (B) Pecuária. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

4.8.1 Mercúrio (Hg) 

As análises realizadas no solo e nos sedimentos para detecção do teor de Mercúrio 

(Hg), apresentaram resultados menor do que o Limite de Quantificação do Método (<L.Q.), 

demostrando que este metal não apresenta ameaça ao desenvolvimento natural do ambiente ou 

aos seres humanos. Com isto, não se aplicou os métodos de classificação proposto para este 

elemento. 
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4.8.2 Cobre (Cu) 

O cobre pode ser encontrado nos mineiras como a cuprita (Cu2O), calcocita (Cu2S), 

calcopirita (CuFeS2) e bornita (Cu5FeS4), enquanto nas rochas, suas maiores concentrações 

estão ligadas a folhelhos, argilitos marinhos, granitos feldspáticos e carbonatos.  A utilização 

do Cu nas atividades antrópicas é variada, como na produção de ligas metálicas (bronze, latão) 

e materiais condutores de eletricidade. O Cu em seu composto de Sulfato de cobre II (CuSO4) 

emprega-se em setores industriais de tintas e ligas metálicas, na agricultura associadas a 

fertilizantes, pesticidas, algicidas, e até mesmo na conservação de madeiras (KOOGAN; 

HOUAISS, 1996; MAIA, 2003). 

A Resolução CONAMA 420/2009 determina 2 valores (classes) para classificação dos 

teores de Cu nos solos, para a classe de prevenção (VP) os resultados não podem ultrapassar 60 

mg kg-1 e para a classe de investigação (VI) 200 mg kg-1 (Quadro 03, página 73). Como pode 

ser visto no Gráfico 33, o resultado dos 10 pontos de coleta permaneceu abaixo do valor 

permitido para enquadrar-se na classe VP, sendo 33,17 mg kg-1 o valor mais elevado de Cu nos 

solos da bacia. 

 

Gráfico 33 – Cu nos solos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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encontraram valores que sobressaíssem das normas nacionais (padrões europeus), os valores 

encontrados para Cu tiveram o máximo de 8,54 mg kg-1. Jayawardena et al. (2012) e Sanjeevani 
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concentrações de 57,0 mg kg-1 e 26,51 mg kg-1 respectivamente em áreas agrícolas. Assim como 

a presente pesquisa, as concentrações de Cu nos solos estudados pelos autores supracitados, 

não apresentam danos ao desenvolvimento natural. Isso pode demonstrar que atividades 

agrícolas da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio não utiliza agroquímico rico em 

cobre. 

A Resolução CONAMA n° 454 do ano de 2012, estipula valores de referência para Cu 

em sedimento no máximo de 35,7 mg kg-1 para ser considerado no nível I, e o valor de 197 mg 

kg-1 para o nível II (Qaudro 04, página 74). Dos 10 pontos avaliados apenas o ponto 7 sobressaiu 

do nível I da resolução citada, correspondendo ao limiar abaixo do qual há menor probabilidade 

de efeitos adversos à biota, os demais pontos apresentaram teores que não comprometem a biota 

local (Gráfico 34). 

 

Gráfico 34 – Cu nos sedimentos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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influência direta das atividades agrícolas e pecuarista do local, e o elevado assoreamento do 

leito ofertado pelas margens do ribeirão, podem justificar o valor de 45,07 mg kg-1 encontrado. 

Trindade, Horn e Ribeiro (2012) encontraram valores semelhantes para Cu no rio São 

Francisco, nos locais que os resultados ultrapassaram o valor 35,7 mg kg-1 (nível I) 
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4.8.3 Zinco (Zn) 

Wedepohl (1978) diz que o Zn pode ser encontrado na natureza por meio dos minerais 

como a esfalerita (ZnS), smithsonita (ZnCO3), hemimorfita (silicato básico hidratado de Zn) e 

franklinita (espinélio de Zn e Fe – ZnFe2O4), e nas rochas sedimentares, devido a abundância 

de silicatos ferromagnesianos, magnetita e argilominerais. Nas atividades antrópicas, o Zn pode 

ser oferecido pelas industrias elétricas, mineradoras, metalúrgicas, galvanizadoras e práticas 

agrícolas (MAIA, 2003). 

Os valore estipulados pela Resolução CONOMA 420/2009 para Zn são 300 mg kg-1 

na classe de prevenção (VP) e na classe de investigação (VI) 450 mg kg-1. A distribuição das 

concentrações deste elemento ao longo da bacia do ribeirão Santo Antônio verificaram-se 

irregular (Gráfico 35).  

 

Gráfico 35 – Zn nos solos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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concentrações de Zn não sobressaíram ao máximo permitido pela resolução vigente, 

demostrando a não contaminação do solo por este metal. Comparando com a presente bacia, os 

resultados de França são superiores por apresentar valores com aproximadamente 290 mg kg-1, 

os autores ressaltam que tais concentrações podem estar relacionadas ao tráfego de veículos da 

área. 

Na bacia hidrográfica em questão, os valores de Zn nos sedimentos não sobressaíram 

ad níveis I e II da resolução citada. As concentrações deste elemento nos 10 pontos avaliados 

estão apresentadas no Gráfico 36. 

 

Gráfico 36 – Zn nos sedimentos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Outra fonte direta de Zn na bacia é da formação geológica metassedimentar Iporá/Amorinópolis 

com as rochas tipos metacito e metariolito. 

Santos et al. (2017) analisaram metais pesados nos sedimentos em 4 pontos do rio 

Passa Vaca (BA), obtendo como valor mais elevado para Zn 0,04 mg kg-1. Em todos os pontos, 

como no ribeirão Santo Antônio, nenhum dos resultados ultrapassou o nível I da resolução 
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4.8.4 Cádmio (Cd) 

Winter (1998) apresenta que as concentrações de Cd podem estar associados aos 

minérios de Zn como a esfalerita.  Nos solos podem ser provenientes do intemperismo da rocha-

mãe, as rochas sedimentares se destacam por apresentar elevadas concentração deste metal, 

principalmente nos depósitos de solos com fosfato e xisto. Sua presença no solo também pode 

ser originada das atividades antrópicas, como, a incineração de resíduos, em atividades 

mineradoras, na queima de combustíveis fosseis, a utilização de fertilizantes fosfatados na 

agricultura, na pigmentação de tintas, ou mesmo, as produções industriais de aço e ferro. 

(ALLOWAY, 1995; BAIRD, 1999; ATSDR, 2012). 

O valor de prevenção estipulado CONAMA 420/2009 para Cd é de 1,3 mg kg-1, já 

para o valor de investigação (VI) é de 3,0 mg kg-1, resultado superiores podem comprometer a 

qualidade do solo e consequentemente as propriedades das águas e sedimentos da bacia. Nos 

10 pontos de amostragem as concentrações de Cd excederam aos 2 valores da resolução vigente 

(Gráfico 37), obtenho como resultado mínimo 4,81 mg kg-1 no ponto 1 que localiza próximo a 

nascente do ribeirão Santo, e conta com atividades de agricultura e pastagem, sobre rochas 

graníticas e Latossolos Vermelho- Escuro Distrófico. 

 

Gráfico 37 – Cd nos solos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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ocupação das terras. O que é possível verificar que nos 3 pontos com maiores concentrações, é 

ocupado por pastagem e plantação agrícola. 

Outra fonte de oferta para elevadas quantidades de Cd aos solos de bacias 

hidrográficas, são os produtos de adubações fosfatadas, possibilitando a entrada deste metal na 

cadeia alimentar, e quando lixiviados aos corpos hídricos, alterar as propriedades dos 

sedimentos e das águas (GIMENO-GARCIA et al., 1996; MARCHIORI JÚNIOR; 2003; 

GONÇALVES et al., 2008). Bennet-Chambers et al. (1999) afirmaram que a contaminação do 

solo por fertilizantes fosfatado na região oeste da Austrália era a principal fonte de Cd no local. 

Atividades agrícolas foram registradas em grandes partes do uso e ocupação das terras na presente 

pesquisa, podendo ser uma das responsáveis por determinadas concentrações. 

Os elevados resultados de Cd, podem ser confirmados ao compara-la com outros 

trabalhos, como o de Liu et al. (2016) em solos da bacia do rio Han do centro da China. O valor 

mais elevado para Cd que encontraram na bacia, foi 1,25 mg kg-1, demostrando a real 

contaminação dos solos da bacia do ribeirão Santo Antônio. 

Pela análise dos sedimentos nos 10 pontos analisados a concentração de Cd ultrapassou 

o nível I (0,6 mg kg-1) da resolução vigente, e os pontos 2, 4, 5, 7, 9 e 10 apresentaram 

concentrações acima de 3,5 mg kg-1 (nível II).  As concentrações de cada ponto podem ser 

visualizadas no Gráfico 38. 

 

Gráfico 38 – Cd nos sedimentos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Estes resultados estão evidentemente relacionados ao aporte de rejeito oriundos as 

atividades antrópicas, como ao lançamento de esgoto doméstico no córrego Tamanduá que 

influência o ponto 4 e consequentemente o ponto 5, e as áreas de práticas agropecuárias dos 

pontos 2, 7, 9 e 10. 

Coimbra et al. (2015) analisaram alguns elementos nos sedimentos do rio Maracaípe 

(PE), para Cd encontraram valores entre 1,9 a 7,4 mg kg-1, valores que, assim como na presente 

pesquisa, também sobressaem o máximo permitido pelos 2 níveis estipulados na resolução 

vigente. Afirmaram que parte desta elevada concentração pode estar relacionado as ações 

antrópicas, como o lançamento de resíduos domésticos e construção civil, típicas da região 

avaliada. A mesma tendência pode ser afirmada na pesquisa de Braga et. al (2018), no qual 

encontraram valores acima dos 2 níveis da mesma resolução, os autores justificam os resultados 

pela influência do modelo de uso da terra da bacia avaliada, que consta a presença de atividades 

agrícolas associadas a utilização de fertilizantes fosfatados. 

 

4.8.5 Chumbo (Pb) 

MME (2009) explica que o chumbo é dificilmente encontrado em seu estado natural, 

mas, tem-se em elevadas concentrações em outros elementos, como por exemplo nos minerais 

de minérios como: galena, piromorfita, sulfeto de chumbo (Pbs), anglesita, sulfato de chumbo 

(PbSO4), cerussita, vanadinita, e o carbonato de chumbo (PbCO3). Podendo ser encontrados em 

diferentes depósitos associados a outros metais, como os que contem cobre, zinco ou cádmio. 

Nas rochas sua distribuição está relacionada a argilomineirais e minerais detríticos como o 

feldspato, micas e sulfetos (BGS, 1991). 

Ao apresentar concentrações até 72 mg kg-1, o chumbo não indica alterações no solo 

que comprometam sua qualidade, este valor é o determinado pela CONAMA 420/2009 para 

classe de VP, o valor de 180 mg kg-1 equivale a classe de VI e resultado nesta classe ou com 

valores superiores, podem ocasionar alterações no ambiente. A Gráfico 39 apresenta os 

resultados analisados de Pb nos 10 pontos de coleta da bacia em questão. 

No ponto 5 teve-se a maior concentração deste elemento com 33,01 mg kg-1, mas em 

nenhum dos 10 pontos avaliados, os resultados se mostraram em desconformidade com a 

resolução vigente. Alloway (2010) explica que este elemento pode apresentar maiores 

concentrações em solos com pouca drenagem, resultante do material mineral oferecido pela 

rocha mãe, no caso da presente pesquisa não constou valores alarmantes. 
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          Gráfico 39 – Pb nos solos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

O mesmo ocorreu na pesquisa de Mattos et al. (2016), ao analisarem o solo em 19 

pontos na bacia na região do médio Paraíba no estado do Rio de Janeiro. O valor mais elevado 

de Pb em Latossolos foi 24,9 mg kg-1. 

Para os sedimentos, a concentrações de Pb também não apresentaram valores que 

comprometem o desenvolvimento da biota (Gráfico 40).  

 

Gráfico 40 – Pb nos sedimentos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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Os 10 pontos de análise corresponderam a valores abaixo de 35 mg kg-1, valor 

estipulado como máximo para nível I da Resolução CONAMA 454/2012. 

As maiores concentrações de Pb foram nos pontos 7 e 10 da bacia em questão, este 

que podem estar efetivamente relacionados ao uso e ocupação do seu entorno, mas, não 

apresentou alterações consideradas significativas. 

Gonçalves, Kishi e Fernandes (2016) analisaram a concentração de Chumbo no 

sedimento da bacia hidrográfica do rio Barigui (PR) em 9 pontos amostrais. Os valores 

encontrados, do mesmo modo aos avaliados na pesquisa atual, não sobressaíram o nível I que 

corresponde a 35 mg kg-1. Os autores defendem que os resultados mais elevados são devido ao 

uso agrícola e industrial próximo ao corpo d’água. 

 

4.8.6 Níquel (Ni) 

Este metal, é considerado fundamental como micronutriente de diversas espécies. Na 

agricultura sua utilização possibilita aumentar as atividades da área e foliar, impedindo a 

intoxicação (TRINDADE; HORN; RIBEIRO, 2012). 

Branco (1982) explica que o níquel na natureza pode ser provindo de diversos 

minerais, como: linneíta [(Co, Ni)3S4 – da série linneíta-polidimita], siegenita [(Co,Ni)3S4], 

esfalerita, eritrita (arsenato hidratado de Co) e saflorita (CoAs2), glaucodoto [(Co,Fe)AsS], 

carrolita (Co2CuS4), heterogenita (oxido básico de Co), cobaltita (CoAsS), esmaltita (CoNiAs3-

x), cobalto-pirita (variedade de pirita com Co), pentlandita [(Fe,Ni)9S8]. 

A Resolução CONAMA 420/2009 determina o valor de 30 mg kg-1 na classe de VP 

para concentração de Ní no solo, e 70 mg kg-1 para classe de VI. Como podem ser visualizados 

no Gráfico 41, nenhuma dos 10 pontos avaliados, apresentaram concentrações de Ní acima do 

permitido nas classes de prevenção e investigação. 

Zhang et al. (2018) ao avaliar solos em áreas agrícolas da cidade de Sihui no sul da 

China, constatou que o valor médio para Ni foi de 14,7 mg kg-1, já na pesquisa de Nisti et al. 

(2015) os valores em nenhum local de avaliação sobressaíram a 20,0 mg kg-1 para região de 

Piracicaba em São Paulo. Ambas pesquisas, assemelham-se aos resultados da bacia do ribeirão 

Santo Antônio. 
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Gráfico 41 – Ní nos solos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A distribuição de Ni nos sedimentos apresentou picos elevados nos pontos 2, 4 e 7, 

enquadrando-se no nível II da resolução citada. Os demais pontos obtiveram resultados abaixo 

de 18 mg kg (nível I) não apresentado risco a biota (Gráfico 42). 

 

Gráfico 42 – Ni nos sedimentos da bacia hidrográfica em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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agropecuárias (PT 4 e 7). Em destaque na Figura 22 pontua-se as culturas de soja e o gado 

próximas ao ribeirão Santo Antônio. 

Siqueira e Aprile (2013) analisaram os sedimentos de fundo do rio Aurá (PA), 

encontrando valores superiores a presente pesquisa. Os teores variaram de 14,00 mg kg-1 a 

46,90 mg kg-1 distribuídos nos 30 pontos avaliados pelos autores. Por ambas pesquisas as 

classificações deste elemento enquadram-se como moderadamente poluído. 

 

Figura 22 – Presença de gado e plantação de soja próximo ao corpo hídrico. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

4.8.7 Cálculo do Índice de Geocumulação (Igeo) e Fator Contaminação (FC) nos solos e 

sedimentos 

O Índice de Geoacumulação e o Fator de Contaminação são métodos utilizados em 

pesquisas ambientais, para detectar a presença de metais pesados nos solos e sedimentos de 

bacias hidrográficas em todo o mundo, como exemplos, pode-se citar as seguintes pesquisas 

Tomlinson et al. (1980), Buccolieri et al. (2006), Aprile e Bouvy (2008), Sany et al. (2013) e 

Islam et al. (2015). 

O resultado da aplicação do Igeo para os solos da bacia hidrográfica do ribeirão Santo 

Antônio, estão apresentados no Gráfico 43, os valores de classificação variaram de 1 (não 

poluído a moderadamente poluído) a 6 (extremamente poluído), os valores de referência para 

classificação estão apresentados no Quadro 05 (página 75). Nenhum dos 10 pontos avaliados, 

apresentaram valores < 0 que classificassem como “praticamente não poluído”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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Gráfico 43 – Distribuição dos valores do Igeo do solo na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Os metais pesados, Cu e Zn foram os que apresentaram classificações do Igeo mais 

preocupantes, obtendo 2 pontos de coleta com valores 6 considerado extremamente poluído. O 

Cu ganhou ainda mais destaque por ter 3 pontos classificados como fortemente a extremamente 

poluído (5). Ambos os metais tiveram classificação 1 sendo não poluído a moderado poluído 

apenas no ponto 01. 

O Igeo cádmio vario de 1 a 5, nos pontos 1, 2 e 8 foi classificado como não poluído a 

moderado poluído (1), no ponto 3 obteve a classificação de fortemente a extremamente poluído 

(5), no ponto 5 fortemente poluído (4), no ponto 6 moderadamente à fortemente poluído (3), e 

nos pontos 7, 9 e 10 moderadamente poluído (2). 

Para os metais pesados Pb e Ní a classificação do Igeo na bacia em questão apresentou-

se em mais de 50% dos pontos como semelhantes. Em ambos metais o ponto 1, 4, 9 e 10 foram 

classificados como não poluído a moderado poluído (1), no ponto 7 como moderadamente 

poluído (2), e no ponto 5 se enquadram na classe de moderadamente à fortemente poluído (3). 

Somente nos pontos 2, 3, 6 e 8 não classificaram igualmente, com diferenças de uma classe. O 

teor de acumulação no solo mais elevado para Pb e Ní pertenceu a classe 3, sendo os metais 

com menores concentrações na bacia. 
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Os resultados de Igeo possivelmente estão relacionados com o uso e ocupação das 

terras, ao afirmar atividades antrópicas como as diferentes culturas agrícolas e criação de gado 

na bacia em questão. As concentrações de Cu, Zn, Cd, Pb podem estar sendo ofertadas pelos 

produtos agrícolas, sabendo-se que são considerados fonte de metais tóxicos e possibilitam a 

elevação de seus teores no solo (FERREIRA, 2001; FROEHNER; MARTINS, 2008). 

De maneira geral, a classificação do Igeo para os solos da bacia em questão, indicou 

que todos os pontos avaliados estão poluídos em relação aos metais pesados avaliados. Apenas 

no ponto 1 constatou a classificação 1 indicando não poluído a moderado poluído para os 5 

metais, mas em nenhum ponto da bacia e/ou metais avaliados obteve a classificação 0 (zero). 

Araújo e Sousa (2012) analisaram metais pesados em diferentes áreas em Parelhas 

(RN), onde obtiveram o valor máximo de 2 para classificação do Igeo, que corresponde a 

modernamente poluído, do mesmo modo que, em alguns pontos da presente pesquisa. Os 

autores relatam que o uso das terras como agricultura, lixão, plantações e fluxo de carros, são 

os principais responsáveis pela classificação encontrada. 

Pela classificação do Fator de Contaminação (FC), foi possível constatar a 

contribuição antrópica na qualidade dos solos da bacia do ribeirão Santo Antônio. Os resultados 

podem ser visualizados no Gráfico 44, e para a classificação utilizou-se os números 

correspondentes a metodologia demostradas no Quadro 06 (página 75). 

 

Gráfico 44 – Distribuição dos valores do FC, do solo na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 
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O Cu destacou-se entre os metais avaliados, ao apresentar a classificação 4 considerada 

contaminação alta nos pontos 3, 4, 5 e 7, e valores na classe 3 com contaminação considerável 

nos pontos 8 e 10. Apenas no ponto 1 obteve valor correspondente a classe 1 com baixa 

contaminação. O segundo metal que apresentou valores com alta contaminação foi o Zn, tendo 

os pontos 2 e 4 na classe 4 do FC, já os pontos 3, 5 e 7 apresentaram contaminação considerável 

(classe 3). 

O Cd teve classificação 4 no ponto 3 sendo considerada alta contaminação nos solos, 

nos pontos 5 e 6 com contaminação considerável (classe 3), e os demais pontos enquadraram 

na classe 2 com contaminação moderada, exceto o ponto 1 com baixa contaminação (classe 1). 

Nenhum dos 10 pontos de coleta, apresentaram valores na classe 4 do FC para os 

metais Pb e Ní, sendo estes os resultados mais homogêneos, por apresentar 50% dos pontos na 

classe 2 com contaminação moderada. Apenas nos pontos 3 e 6, chumbo obteve valores na 

classe 3 e níquel no ponto 5 sendo classificado com contaminação considerável. 

Todos os metais avaliados, exceto Ní, obtiveram classificação 1 no ponto 1 

correspondendo a baixa contaminação dos solos, e os pontos com maior contaminação foram 

os 3 e 5. No ponto 3 dois metais enquadraram na classe 4 (Cu e Cd) e 3 (Zn e Ní), e no ponto 5 

um metal na classe 4 (Cu) e 3 (Zn, Cd e Pb) na classe 3. Os pontos avaliados que apresentaram 

menos contaminação foram o 1, 8, 9 e 10. 

Pelos resultados apresentados com o FC pode-se considerar que o uso e ocupação das 

terras da bacia em questão estejam oferendo contaminantes aos solos, e com isto alterando as 

propriedades químico-físicas. A coleta realizada no ponto 3 foi em uma área de cerrado, mas 

com pastagem em seu entorno, e o ponto 5 em área de agricultura e pastagem conciliadas, tais 

atividades oferecem contaminantes aos solos (RAMALHO et al., 2000). 

Em pesquisa realizada no distrito de Patuakhali, Bangladesh por Islam et al. (2017), o 

resultado para o FC mais consideravel foi decorrente do metal Cádmio. Em relação ao uso das 

terras no distrito, áreas agrícolas obteveram resultados mais alarmantes, assim como 

apresentados na pesquisa atual. 

Pela aplicação do Índice de Geacumulação (Igeo) nos sedimentos da área de estudo, 

nota-se que todos os metais pesados avaliados, exceto Pb, em comparação ao Quadro 05 

apresentaram classificação 6 (extremamente poluído), localizado em alguns pontos específicos 

da bacia hidrográfica em questão (Gráfico 45). 
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Gráfico 45 – Distribuição dos valores do Igeo do sedimento na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

O Igeo de Cu obteve apenas no ponto 6 a classificação de não poluído ou 

moderadamente poluído (1). Nos demais ponto variou de extremamente poluído (6) a 

moderadamente poluído (2). Para Zn a variação da classificação foi pontuada em todas as 7 

classes do Igeo, sendo praticamente não poluído (PT 1, valor 0) a extremamente poluído (PT 4 

e 7, valor 6).  Os pontos 7 e 10 foram os que se classificaram como fortemente poluído (4) a 

extremamente poluído respectivamente (6) no Igeo de Cd, pontos que obtiveram os resultados 

mais comprometedores. O Pb apresentou sua classificação de 1 a 4 do Igeo, sendo no ponto 7 

o destaque de fortemente poluído (4). 

De modo geral, o cálculo do Igeo para níquel exibiu a maior quantidade de pontos 

avaliados com classificação de extremamente poluído (PT 2, 4, 5 e 7, valor de 6), sendo que 

apenas no ponto 6 a classificação consisti em não poluído a moderadamente poluído (1). 

Tais resultados possivelmente estão relacionados com o uso e ocupação das terras, no 

entorno de cada local que apresentou alterações nos valores dos metais pesados avaliados nos 

sedimentos. Ferreira (2001) explica que produtos agrícolas podem ser considerados fontes de 

metais tóxicos, tais como o Cd, Cu, Pb e Zn, e no caso da presente bacia pode ser o responsável 

por tais alterações. 
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A utilização do Igeo na determinação do grau de poluição em sedimento de fundo, 

indicou que o ribeirão Santo Antônio foi considerado poluído em relação a todos os metais 

pesados avaliados. 

Silva et al. (2017) afirmam que a avaliação de metais pesados nos sedimentos auxilia 

no diagnostico ambientes antropizados. Este estudo foi realizado no rio Monjolinho (SP), com 

a aplicação do cálculo do Igeo. Como resultado tiveram o Cd como metal em destaque, 

indicando contaminação de moderada a forte. Como o ribeirão Santo Antônio, os autores, 

afirmaram que o enriquecimento de metais nos sedimentos, estão diretamente relacionados a 

poluição difusa das áreas agrícolas e urbanas. 

Os resultados calculados para o Fator de Contaminação (FC) dos sedimentos, de cada 

metal pesado avaliado, ao longo da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, encontram-

se no Gráfico 46. 

 

Gráfico 46 – Distribuição dos valores do FC, do sedimento na bacia em questão. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Pelo cálculo do FC dos elementos avaliados, o Pb foi o que apresentou menor 

contaminação, sendo este o metal pesado que não apresentou em nenhum dos 10 pontos de 

análise o valor 4 que indica contaminação alta. Em contrapartida os metais Zn e Ni 

apresentaram 4 pontos entre o 2 e o 7 com classificação 4 indicando contaminação alta. 

Destacando o ponto 4 e o 7 que apresentam elevada contaminação podendo ser proveniente aos 

efluentes domésticos (PT 4) e atividades agropecuárias (PT 4 e 7). 
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Oliveira et al. (2015) ao avaliarem a concentração de metais pesados no sedimento do 

rio Carnapijó em Belém (PA), também encontraram valores elevados para o FC de Ni, chegando 

a indicar elevada contaminação deste elemento. 

Os metais Cu e Cd apresentaram resultados mais homogêneos, sendo que apenas no 

ponto 7 indica contaminação alta (4). Os pontos 3, 4 e 9 na análise de Cu e o ponto 10 na análise 

de Cd, devem ser levados em consideração diante da classificação número 3 indicando que há 

uma contaminação do sedimento considerável. 

As classificações do FC indicando contaminação por parte dos metais pesados 

avaliados, devem ser considerados a partir da indicação de contribuição do uso e ocupação do 

entorno do corpo hídrico. Os pontos avaliados que apresentaram maior teor de contaminação, 

conta com atividades agropecuárias, que utilizam produtos como agrotóxicos, contendo estes 

elementos, que ao serem carreados aos corpos hídricos, se acumulam no sedimento e alteram 

sua composição (RAMALHO et al., 2000). 
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5 CONSIDERAÇÕES 

• Caracterização da área de estudo  

A bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio é considerada de grande porte, 

possuindo como predominância de uso e ocupação das terras as atividades agropecuárias. Os 

solos predominantes na bacia foram os Latossolos Vermelho - Escuro Distrófico e Cambissolos 

Distróficos, as formações geológicas foram Ponta Grossa e Ortognaisses do Oeste de Goiás 

com rochas tipo folhelho e granito. O relevo da bacia em questão apresentou uma amplitude 

altimétrica de 518 m, possuindo mais de 50 % da área total com características de 

plano/suavemente ondulado correspondendo a declividades de 0 a 8%. 

Pela análise do perfil estrutural da paisagem, foi possível concluir que a formação dos 

solos da bacia está diretamente relacionada com a estrutura geológica e hipsometria da área. No 

perfil 1 predomina a formação geológica de Ortognaisses do Oeste de Goiás com Argissolos 

Vermelhor Distróficos, e na Formação Ponta Grossa destaca as áreas declivis com Solos 

Litólicos Distróficos. O perfil 2 teve como destaque as formações geológicas Granito Iporá e 

Ortognaisses do Oeste de Goiás com Latossolos Vermelho-Escuro Distrófico, nas áreas 

escarpadas o solo mais aparente foi Solos Litólicos Distróficos, assim como no perfil 1. E o 

perfil 3 possuiu as mesmas caractecristicas de solos nas áreas escarpadas dos demais perfis, em 

relação a geologia as Formações Ponta Grossa e Aquidauana apresentaram-se em maior 

frequência, cobertos por Argissolo Vermelho Distrófico e o Cambissolo Distrófico. A 

vegetação reconhecida nos 3 perfis foi representada principalmente nas áreas escarpadas e 

fundos de vale. 

 

• Análise multitemporal do uso da terra da bacia em questão 

Pelo objetivo de reconhecer as alterações do uso da terra da bacia em questão nas 

últimas 4 décadas, a análise multitemporal juntamente com os trabalhos de campo, 

possibilitaram obter as condições atuais das atividades antrópica da bacia e detectar as 

transformações ocorridas ao longo deste período. Pela averiguação das classes de uso e 

ocupação das terras conclui-se: 

- A vegetação apresentou diminuição progressiva entre as décadas analisadas, sendo a 

maior queda entre 2007 com 19,19% para 18,4% em 2017. Valores consequentes do aumento 

das atividades agropecuária da região.  

- O solo descoberto e a vegetação seca/solo em preparo possuiu maior extensão de área 

total em 2007 com 31,27%, e no ano de 2017 o valor diminui para 12,03%. Tal fato pode ser 

explicado pelo preparo de regiões para atividades agropecuárias. 
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- As atividades pecuarista contribuem para ocupação das terras com pastagem. A 

diminuição da vegetação nas 4 décadas foi percebida em conjunto com o aumento da pastagem 

e agricultura. O ano de 1987 apresentou maior área ocupada por pastagem que no ano de 1997 

e 2007, já no ano de 2017 tem-se a diminuição para 12,34% da área total. 

- As atividades agrícolas, representadas pela classe de cultura, esteve presente nas 4 

décadas analisadas, sendo mais representativa nos anos de 1997 e 2017. Esta classe apresenta 

grande risco para alteração das propriedades do solo, água e sedimentos da bacia, assim como 

as atividades pecuaristas. Para implantação de áreas agrícolas é necessário o processo de aração 

do solo, possibilitando resíduos e contaminantes ao fundo de vale. Pelo analisado, nota-se o 

aumento desta classe no ano 2017 sendo a mais representativa classe de uso da bacia. Com isto, 

percebe-se a troca da atividade antrópica que antes era predominantemente pecuária e hoje é a 

agricultura. 

Pela avaliação do desempenho global e índice Kappa, a classificação das imagens 

permaneceu entre razoável para o ano de 1987 e excelente para os anos 1997, 2007 e 2017, 

afirmando a exatidão da veracidade da classificação com a realidade do campo. Tais resultados 

comprovam a forte interferência antrópica no uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica 

do ribeirão Santo Antônio, indicando como forte responsável pelas alterações nas propriedades 

físico-químicas e biológicas do solo, água e sedimentos. 

 

• Análise morfométrica  

Conhecer os aspectos físicos e morfométricos de uma bacia, auxilia no planejamento 

do uso e ocupação das terras pelas atividades antrópicas e no âmbito da gestão ambiental, 

oferecendo o diagnóstico e características do relevo, pelo conhecimento das áreas inapropriadas 

a determinados usos.  

A drenagem da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio foi classificada como de 

5 a ordem. O valor de 0,705 km/km² encontrado para Densidade de drenagem, 6,06 para Razão 

do relevo e 365,19 m para o Índice de rugosidade afirmando que o relevo possibilita um maior 

escoamento superficial e menor infiltração da água no solo. 

Pelos resultados do Fator de forma (0,52), Índice de circularidade (0,29) e Coeficiente 

de compacidade (1,85m²), conclui-se que a bacia em questão possui a forma alongada, e 

potencial impróprio a ocorrer enchentes em condições normais de precipitação. Como também, 

ao baixo valor do Gradiente dos canais (11%), que indica a declividade pequena dos canais 

hídricos facilitando. Pelo índice de sinuosidade (2,41) a bacia possui cursos hídricos sinuosos, 
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que necessitam de 1,41m² de área para se manterem perenes, valor encontrado pelo Coeficiente 

de Manutenção considerado baixo, afirmando a forma alongada da bacia. 

 

• Análise químico-física da água 

A classificação das águas pela Resolução CONAMA 357/2005, apresentou 10 dos 15 

parâmetros avaliados fora dos padrões estabelecidos. As maiores concentrações foram 

detectadas nas estações de verão e primavera correspondentes ao período chuvoso da região, 

exceto para o cádmio e coliformes termotolerantes que apresentaram os maiores valores no 

inverno e outono. 

Face as variáveis fósforo, oxigênio dissolvido, turbidez, coliformes termotolerantes, 

alumínio, cobre, zinco, ferro, manganês e cádmio, as águas da bacia hidrográfica do ribeirão 

Santo Antônio enquadraram-se nas classes III e IV da resolução vigente. Para possibilitar o 

abastecimento humano, estas águas devem receber o tratamento convencional ou avançado. 

Somente as variáveis pH, temperatura, total de sólidos dissolvidos, chumbo e níquel não 

sobressaíram aos padrões do CONAMA (357/2005).  

A presença de coliformes termotolerantes nas águas foram registradas com destaque 

nas estações de outono e inverno, mais também significativamente aparente nas estações da 

primavera e verão. Os pontos mais alarmantes foram o 4, 7, 8 e 9 possuindo uso e ocupação das 

terras com atividades agropecuárias. 

A concentração de fósforo se deu principalmente nas estações de verão e primavera, 

em destaque os pontos 4, 8, 9 e 10, relacionando-se diretamente com as atividades antrópicas 

da região, face ao escoamento superficial do solo devido a intensidade pluviométrica destas 

estações, que propiciam transporte de contaminantes ao corpo hídrico. 

 Semelhantemente registrou-se os teores de metais pesados nas águas, ofertadas pela 

presença destes metais nos solos e sedimentos da bacia, com destaque ao metal cádmio sendo 

forte indicativo de contaminação das águas, solos e sedimentos. Somente o níquel e o chumbo 

não apresentaram valores que comprometessem a qualidade das águas. 

 As atividades antrópicas se mostraram mais significativas na alteração da qualidade 

hídrica, que as características naturais da região, como a geologia e pedologia. Este indicativo 

eleva a necessidade de monitoramento ambiental constante na bacia em questão, considerando 

que a área urbana de Iporá utiliza destas águas para abastecimento público. 
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• Análise multivariada 

Pela verificação da correlação, Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial 

foi possível concluir que os métodos foram eficazes, demonstrando que os principais pontos de 

coletas que apresentam maiores alterações na qualidade das águas foram o 4, 6, 8 e 10, cujos 

possui influencia antrópica voltada a efluentes urbanos e atividades agropecuárias, ofertando 

elevação nos teores dos metais pesados, aumento de resíduos, concentração de Pt, CT, nos quais 

alteram o desenvolvimento natural aquático. 

Os destaques da análise multivariada para cada estação corresponderam: 

Estação de verão – as correlações negativas mais significativas foram entre o OD com 

a T°C e o Fe. A diminuição do OD está diretamente relacionada ao aumento da T°C e do Fe 

nas águas, como também a correlação positiva entre o Fe e Mn e a Turb com Pt e Mn, estando 

estas relacionadas a composição pedológica e atividades agrícolas da bacia. Pela ACP foi 

possível reduzir de 15 parâmetros para 5 componentes principais que explicaram parte 

significativa dos dados originais, face a correlação existente entre elas. Com 54% da 

variabilidade total as 2 primeiras componentes indicam que as alterações na qualidade das águas 

estiveram relacionadas a precipitação e as atividades antrópicas da bacia, com destaque as 

variáveis OD, Turb, Fe, Mn, T°C, TDS e Al. Na Análise Fatorial contou-se do agrupamentos 

dos fatores com base no comportamento das variáveis, selecionando os 5 primeiros fatores que 

juntos comportam 88,6% da variância, as matrizes formadas ressaltam a elevada oferta de 

contaminantes ao corpo hídrico.  

Na estação de outono – a correlação negativa entre OD e T°C se mantem nesta estação, 

a elevação de Zn e Mn nas águas também ocasionaram diminuição do OD. Positivamente teve-

se o destaque da correlação entre Cd com pH e Al, cujo resultados indicam a presença de 

produtos agrícolas do corpo hídrico. Assim como na estação de verão, foram destacadas como 

principais 5 componentes, as 2 primeiras explicaram 55% da variância dos dados, sendo elas 

pH, Al, Cu, Cd, OD, Zn e Mn, o destaque dos metais pesados induz a possibilidade da 

interferência antrópica, pelas atividades agropecuárias serem o forte responsável na alteração 

da qualidade das águas. Pela extração dos 5 primeiros fatores da AF, tem-se a significância de 

92,1% da variância dos dados, pela representação das matrizes afirma-se a concentração de 

contaminantes nas águas provenientes do acumulo de resíduos, metais pesados, Pt que alteram 

a T°C e OD das águas. 

Estação de inverno – correlacionando-se negativamente com OD destaca-se os metais 

Mn, Zn, e as variáveis CT e TDS, a maior correlação negativa foi entre Cd e Mn. O destaque 

positivo foi entre o Al e Pt. A redução da variabilidade de dados pela ACP desta estação, foi de 
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15 parâmetros a 4 componentes principais, o conjunto retido das 2 primeiras componentes 

explicaram 61% dos dados, cuja as variáveis destacadas foram o Pt, Al, Cu, Cd, pH, OD, CT e 

Mn que podem ter sido introduzidas ao corpo hídrico pelas atividades antrópicas como 

agropecuária e efluentes urbanos. Pela AF, 4 fatores corresponderam a 86% da 

representatividade dos pontos, as variáveis retidas em cada matriz representam os principais 

responsáveis pela alteração da qualidade das águas, demostrando a relação das atividades 

antrópicas com a oferta de elementos ao corpo hídrico. O agrupamento das variáveis na matriz 

1 responde que a contaminação das águas foi proveniente do acumulo de Pt e metais pesados. 

Estação da primavera – o destaque negativo da correlação foi entre pH com Mn, Pt e 

CT, e positivamente pH com OD e Pt e Cu. Tais resultados podem relacionar-se com o 

transporte de nutrientes ao corpo hídrico pela precipitação. Semelhante a estação de inverno, 

na primavera a ACP reteve 4 componentes, sendo que as 2 primeiras explicaram 62% da 

variabilidade dos dados avaliados, face as variáveis pH, Pt, T°C, Turb, Mn, OD, Zn e Fe, 

indicando a influencia da precipitação e das atividades agrícolas nos resultados. Demostrando 

a variância de 89% dos dados, a Análise Fatorial desta estação agrupou 4 fatores, cujo demostra 

a relação da precipitação diante da qualidade das águas, no sentido que a correlação negativa 

apresentada na matriz 2 indica que o transporte de resíduos ao corpo hídrico compromete os 

teores de pH e OD das águas. Necessariamente este material transportado comporta elementos 

poluidores como os metais pesados, resíduos, CT e Pt. 

 

• Análise do solo e sedimento 

Pela análise da concentração e distribuição dos metais pesados zinco, cobre, mercúrio, 

níquel, cádmio e chumbo nos solos da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio em Iporá-

GO, foi possível concluir: 

- Solos: Pela Resolução CONAMA 420/2009, o metal pesado cádmio foi o único 

elemento que apresentou valores fora das ponderações permitas aos níveis de prevenção e 

investigação, oferecendo contaminação em todos os 10 pontos de amostragem, especialmente 

do ponto 3, com o valor de 32,99 mg kg-1. Os demais elementos avaliados, não apresentaram 

contaminação ao ambiente.  

A partir da classificação do Igeo, que objetiva avaliar a intensidade de contaminação 

por metal pesado, pode-se afirmar que todos os pontos de amostragem e elementos avaliados 

apresentaram contaminação no solo. Os metais em destaque foram cobre e zinco, ao apresentar 

mais de 50% dos pontos de coleta com classe 6 (extremamente poluído) e/ou 5 (fortemente a 

extremamente poluído). O ponto 1 foi o único que apresentou resultados semelhantes entre os 
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metais avaliados, mas foi considerado não poluído a moderado poluído (classe 1), que 

representa contaminação dos solos. 

O FC foi aplicado com a finalidade de estimar a contribuição antropogênica negativa 

diante da avaliação dos solos por metais pesados. Em consonância com o Igeo, os resultados 

mais representativos foram cobre e zinco, demostrando classificações de contaminação alta (4) 

e contaminação considerável (3) em mais de 50% dos pontos avaliados, com destaque ao ponto 

3. O ponto de amostragem menos contaminado foi o 1, com Cu, Zn, Cd e Pb indicando baixa 

contaminação (1) e Ní com contaminação modearda (2). 

É necessário considerar, que pela resolução vigente, apenas o cádmio apresentou 

teores que comprometem a qualidade dos solos da bacia em questão, já pelos cálculos do Índice 

de Geacumulação e o Fator de Contaminação todos os metais e pontos de amostragem estão 

comprometidos, podendo com isto, alterar o desenvolvimento da fauna e flora da região.  

- Sedimentos: O cádmio foi o metal pesado que obteve valores nas análises sedimento 

mais alarmantes. Todos os 10 pontos de coleta sobressaíram do nível I estipulado para 

sedimentos pelo CONAMA 454/2012. 

Pelo cálculo do Igeo foi possível concluir que todos os elementos avaliados foram 

classificados como contaminantes no ambiente. Em destaque ao ponto 7 que apresentou a maior 

contaminação diante dos 5 metais pesados avaliados (>5 Igeo>3 a 4). 

O FC mostrou em concordância como Igeo, indicando que os metais Zn e Ni 

apresentaram maiores concentrações nos sedimentos de fundo e foram classificados como de 

alta contaminação. Pontualmente conclui-se que houve uma heterogeneidade das concentrações 

dos elementos avaliados no sedimento, assim a classificação final do FC variou em todos os 

elementos de 1 que indica baixa contaminação a 4 sendo alta contaminação. 

Mesmo que pela classificação do CONAMA (454/2012) os 10 pontos de coleta não 

apresentem contaminação de Zn, devido aos resultados estarem abaixo do valor determinado 

para o Nível I, como também para alguns pontos de Pb, cabe salientar que os sedimentos 

apresentam contaminação pela avaliação do Igeo e FC, ambos apresentando concentrações que 

comprometem a qualidade do sedimento, consequentemente oferecendo contaminação à biota. 

Pelas 3 classificações utilizadas, foi possível concluir que as elevadas concentrações 

dos elementos avaliados, embora alguns resultados possam estar relacionados com os aspectos 

geológicos e pedológicos de cada local, estão associados ao uso e ocupação das terras, sendo a 

agropecuária a atividade antrópica mais representativa e responsável pela contaminação. Estas 

informações poderão servir como subsídios a futuras pesquisas geoquímicas e ambientais da 

bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, uma vez que foi estabelecido faixas de 
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concentrações e relações de referência dos 5 metais pesados avaliados nos solos e sedimentos 

de fundo. 

 

5.1 Avaliação geral, contributo para estudos futuros  

Diante da presente pesquisa conclui-se que a qualidade das águas, solos e sedimentos 

da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, apresentam fortes alterações antrópicas, face 

as atividades agrícolas e pecuaristas da região, e a contaminação das águas e sedimentos pelo 

lançamento de efluentes urbanos provindos da cidade de Iporá-GO.  

Como recomendação para sustentação e recuperação da qualidade das águas, solos e 

sedimentos, é imprescindível que as atividades de fiscalização por órgão gestores das bacias 

hidrográficas sejam atualizadas, principalmente diantes das práticas incorretas em ambientes 

com prováveis contaminações e/ou modificação de áreas inapropriadas pelo cultivo agrícola e 

pecuarita, visualizadas pela forte diminuição das áreas de preservação ambiental e despejos 

incorretos de efluentes em geral. 

Neste contexto, corrobora a necessidade de monitoramento e cumprimento das 

legislações ambientais vigente, no sentido que, a bacia em questão sofre degradação ambiental 

por intermédio do uso e ocupação das terras incoerente ao permitido. O manejo adequado para 

uso e ocupação das terras são fundamentais para a manutenção das características naturais do 

ambiente, e para a recuperação das áreas degradadas das bacias hidrográficas. 

É preciso destacar a responsabilidade do poder público municipal e estadual, visto ser 

um manancial de abastecimento urbano. Estabelecer parcerias seria um excelente caminho, face 

a importantes das pesquisas científicas para a saúde pública e para o meio ambiente. A 

continuação do monitoramento é imprecindível ao lembrar que a bacia já passou por períodos 

críticos de escassez de água. 

Como sugestões a pesquisas futuras de monitoramento ambiental, para a bacia 

hidrográfica do ribeirão Santo Antônio é indicado a avaliação de outros parâmenros físico-

químicos, para análise da qualidade das águas como nitrogênio, carbono orgânico dissolvido e 

demanda bioquímica de oxigênio. Para as análises de solo e sedimento, seriam de extrema 

relevância avaliar outros metais pesados como urânio, magnésio, cálcio e sódio, e parâmetros 

químicos como pH, acidez, matéria orgânica, agroquímicos em geral. 

 

5.2 Dificuldades deparadas 

Com o objetivo de apresentar algumas dificuldades deparadas ao longo da pesquisa, 

pode-se inicialmente relatar as impubencias pelo transporte universitário, sendo este 
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indispensável para realização da pesquisa. O agendamento para utilização de carros, 

caminhonetes e kombis são totalmente restritos a disponibilidade da organização universitária, 

que muitas vezes impossibilita quantidades maiores de visitas a campo, podendo até 

comprometer a qualidades dos dados. 

Em seguida depara-se com a falta de equipamentos laboratoriais necessários para 

alcançar os objetivos da pesquisa, como por exemplos, o laboratório para realização das análises 

de solo e sedimentos. Não havendo possibilidade de fazer parceria com outras universidades ou 

mesmo outros cursos, torna-se obrigatório o pagamento para realização das análises. 

Os cálculos estatísticos em trabalhos de tese de doutorado são vistos atualmente como 

indipensáveis pela maior parte dos profissionais da área. Isso corrobora que o discente tenha 

conhecimento específico sobre as temáticas e possam arcar com a despesa de adiquirir 

programas que ofereçam as ferramentas necessárias para avaliação desejada. O mesmo é dito 

para o trabalho georreferenciado, face ao elevado grau de experiência que é necessário para 

conseguir criar mapas de perfis contendo as características físicas da área de estudo. 

Diante do exposto foi possível concluir que o primeiro passo para realizar um trabalho 

de qualidade é se ter em mente todos os desafios que poderá alcançar, e se será possível 

soluciona-lós com qualidade. 
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