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RESUMO 

As bacias hidrográficas vêm sofrendo degradação ambiental constante em várias partes do 

mundo e, dependendo da atividade antrópica, a mesma ocorre com maior ou menor 

intensidade, incluindo, falta de vegetação ciliar e erosão das margens dos rios. Dessa forma, é 

fundamental que haja o monitoramento dessas bacias, utilizando-se de diversas ferramentas, 

para que seja possível fazer um levantamento integrado. O objetivo geral desse trabalho foi 

realizar o diagnóstico ambiental e físico-químico da sub-bacia hidrográfica do Córrego da 

Água Branca localizada no município de Nerópolis – Goiás. Para realização da análise físico-

química, foram avaliados os seguintes parâmetros: pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais 

dissolvidos, temperatura, condutividade e turbidez. Com auxílio do software ArcGIS, foram 

realizadas análises do uso e ocupação do solo por meio de mapeamento por satélite, aliado à 

visitas in loco para a verificação de fontes potenciais de poluição. Na análise dos parâmetros 

físico-químicos, em todos os pontos, foram obtidos valores que se encontravam dentro dos 

limites estabelecidos pela resolução Conama 357/2005 para águas doces classe 2. Quanto ao 

uso e ocupação do solo, verificou-se que da área total desta bacia, 50,27% é ocupada por 

pastagem, 23,03% é ocupada por agricultura, 17,59% representa a vegetação remanescente e 

o restante de 9,11% é ocupado por ambientes urbanos. Verificou-se que 0,83% da área total 

desta sub-bacia correspondente às APPs deve ser recuperada para atender a legislação vigente 

auxiliando que a qualidade e quantidade da água desse córrego sejam mantidas. Foi 

constatada a presença de atividades agropecuárias às margens do córrego, o que pode estar 

contribuindo para a degradação de suas APPs devido à descaracterização da mata ciliar, 

pisoteamento das margens do rio pelos bovinos, risco de carreamento de agrotóxicos e 

fertilizantes proveniente das horticulturas para o leito do córrego e represamento com fins 

diversos. Como o Córrego da Água Branca é usado para abastecimento público, devem ser 

tomadas medidas para a recuperação da vegetação em pontos estratégicos nas margens do 

córrego, evitando assim problemas futuros no abastecimento de água no município.  
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso abundante na natureza, porém sua forma doce, ou seja, aquela 

que pode ser consumida pela maioria dos seres vivos, corresponde a apenas 3% do total 

existente no Planeta (OLIC, 2002). A quantidade da água potável, no entanto, pode ser ainda 

mais reduzida visto que sofre grandes alterações quanto à sua qualidade, principalmente a 

jusante das cidades. 

Nos últimos anos os recursos hídricos vêm sendo modificados por ação antrópica, 

resultando em prejuízo na qualidade e disponibilidade de água, sendo notória a necessidade 

crescente do monitoramento das alterações na qualidade da água, de forma a não 

comprometer seu aproveitamento múltiplo e minimizar os impactos negativos do ambiente 

(FRANCO, 2009). 

A população continua crescendo e as cidades acompanham esse crescimento, porém 

na maioria dos casos, sem planejamento adequado, provocando problemas, dentre os quais, a 

poluição dos recursos hídricos é bastante preocupante. A demanda por água tratada aumenta 

gradativamente, e a qualidade e quantidade são fundamentais para a saúde e desenvolvimento 

da sociedade, implicando a poluição em maiores custos operacional para o tratamento da água 

utilizada para o abastecimento humano.  

Uma das principais unidades de estudo e modelo de gestão dos recursos hídricos são 

as bacias hidrográficas, pois, a partir delas é possível elaborar planejamentos territoriais que 

evitem ou minimizem tanto os problemas sociais (decorrentes das enchentes, 

deslizamentos...), quanto os problemas ambientais (desmatamentos, poluição, aterros das 

nascentes, etc.) tão comuns nos dias atuais (CYSNE, SANTOS e PEREIRA, 2010). 

Existem diversas maneiras de se avaliar a qualidade da água nos corpos hídricos, 

dentre elas as análises físico-químicas se destacam e são largamente utilizadas como 

parâmetros indicadores da qualidade, sendo a resolução CONAMA 357/2005 a normativa 

utilizada neste projeto para comparar os resultados obtidos nas análises aos que devem ser 

seguidos por lei.  

O monitoramento da qualidade da água é um dos principais instrumentos de 

sustentação de uma política de planejamento e gestão de recursos hídricos, visto que funciona 

como um sensor que possibilita o acompanhamento do processo de uso dos corpos hídricos, 

apresentando seus efeitos sobre as características qualitativas das águas, visando subsidiar as 

ações de controle ambiental (GUEDES, DA SILVA, et al., 2012). 
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Além da avaliação dos parâmetros físico-químicos, a utilização de ferramentas tais 

como, os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) têm sido muito considerados para a 

avaliação da qualidade ambiental de microbacias hidrográficas brasileiras, como exemplo, 

cita-se os estudos de Machado, Vettorazzi, & Xavier (2003) em que os autores fizeram a 

simulação de cenários alternativos de uso da terra em uma microbacia utilizando técnicas de 

modelagem e geoprocessamento. Outro estudo correlacionado é Avaliação por 

Fotointerpretação do Uso/Ocupação do Solo e Erosão Acelerada em Microbacias 

Hidrográficas Utilizando Sistemas de Informação Geográfica (PISSARA, GALBIATTI, et al., 

2005). Segundo BILICH e LACERDA (2005), a correlação de informações acerca da 

qualidade de água pode ser realizada utilizando-se Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) na implementação e interpretação de informações por meio de imagens geradas por 

satélites para um diagnóstico ambiental mais preciso, mais rápido e de menor custo. 

De acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos, as águas utilizadas para 

abastecimento público caso não tenha sido realizado o enquadramento, se enquadram como 

classe 2, sendo assim o Córrego da Água Branca foi analisado levando isso em consideração e 

respeitando os intervalores de valores de cada parâmetro. Estudos integrados que contemplem 

a avaliação físico-química da água juntamente com a avaliação dos usos e ocupação do solo e 

das principais atividades antropogênicas desenvolvidas nas sub-bacias, podem gerar dados 

importantes para a proposição de medidas que preservem e melhorem a qualidade ambiental 

de cursos d’água.  

Partindo dessa premissa, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise detalhada 

da qualidade ambiental da sub-bacia do Córrego Água Branca, localizada no município de 

Nerópolis – Goiás, por meio da avaliação de parâmetros físico-químicos, da elaboração de 

mapas de uso e ocupação do solo, bem como da identificação de potenciais fontes poluidoras, 

a fim de se obter resultados úteis à proposição de medidas que preservem e melhorem a 

qualidade ambiental desta sub-bacia. 
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2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral desse trabalho foi realizar o diagnóstico ambiental e físico-químico da 

sub-bacia hidrográfica do Córrego da Água Branca localizada no município de Nerópolis – 

Goiás. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com o intuito de se atingir o objetivo geral, foi necessário cumprir os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Caracterizar a qualidade da água do Córrego da Água Branca por meio de 

análises físico-químicas e verificar se os resultados estão de acordo com a 

legislação pertinente; 

b) Mapear o uso e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do Córrego Água 

Branca observando as Áreas de Preservação Permanentes e verificar se 

estavam de acordo com a Lei Florestal do Estado de Goiás nº 18.104 de 2013; 

c) Identificar potenciais fontes poluidoras.  

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, incorpora princípios e normas para a gestão de recursos hídricos, adotando a 

definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão. Assim, é de grande 

importância para gestores e pesquisadores a compreensão do conceito de bacia hidrográfica e 

de suas subdivisões. 

Diversas definições de bacia hidrográfica foram formuladas ao longo do tempo. 

Percebe-se, grande semelhança e consideração deste recorte espacial, baseado na área de 
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concentração de determinada rede de drenagem. Entretanto, as definições que envolvem as 

subdivisões da bacia hidrográfica (sub-bacia e microbacia) apresentam abordagens diferentes, 

considerando fatores que vão do físico ao ecológico. 

Assim, as definições propostas para bacia hidrográfica assemelham-se ao conceito 

dado por Barrella (2001), sendo definido como um conjunto de terras drenadas por um rio e 

seus afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas 

das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para 

formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para as partes mais 

baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo que as cabeceiras são formadas por riachos 

que brotam em terrenos íngremes das serras e montanhas e à medida que as águas dos riachos 

descem, juntam-se a outros riachos, aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses 

pequenos rios continuam seus trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios 

maiores até desembocarem no oceano (TEODORO, TEIXEIRA, et al., 2007). 

As sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso d’água principal. Para 

mensurar sua área os autores utilizam-se de diferentes unidades de medida, segundo Santana 

(2003) bacias podem ser desmembradas em um número qualquer de sub-bacias, dependendo 

do ponto de saída considerado ao longo do seu eixo-tronco ou canal coletor. Cada bacia 

hidrográfica interliga-se com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em relação à 

última, uma sub-bacia.   

3.2 PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Para avaliar a qualidade da água do Córrego da Água Branca, as análises físico-

químicas normatizadas pela Resolução CONAMA 357/2005 são uma ferramenta 

fundamental. 

Os parâmetros levantados podem ser utilizados para caracterização de águas de 

abastecimento, águas residuárias, de corpos receptores e também de mananciais. Eles são 

diferenciados em físicos, químicos e biológicos e, para cada tipo de amostra os parâmetros 

devem estar nos padrões estabelecidos pelas normas vigentes. 

Dentre os parâmetros utilizados para caracterizar fisicamente as águas naturais estão a 

cor, a turbidez, os níveis de sólidos em suas diversas frações, a temperatura, o sabor e o odor. 

Embora sejam parâmetros físicos, fornecem indicações preliminares importantes para a 

caracterização da qualidade química da água como, por exemplo, os níveis de sólidos em 
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suspensão (associados à turbidez) e as concentrações de sólidos dissolvidos (associados à 

cor), os sólidos orgânicos (voláteis) e os sólidos minerais (fixos), os compostos que produzem 

odor, etc. As suas aplicações nos estudos e fenômenos que ocorrem nos ecossistemas 

aquáticos e de caracterização e controle de qualidade de águas para abastecimento público e 

residuárias, tornam as características físicas indispensáveis à maioria dos trabalhos 

envolvendo qualidade de águas (PIVELI, 2001). 

Os parâmetros químicos envolvem o potencial hidrogeniônico (pH), acidez, oxigênio 

dissolvido, fósforo, cloretos, dentre outros. Estes são os parâmetros mais utilizados para 

caracterizar a qualidade da água, onde são avaliados o conteúdo orgânico, a força iônica, 

gases dissolvidos, nutrientes, presença de compostos orgânicos sintéticos, dentre outros.  

3.3 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Nesse trabalho foram avaliados cinco parâmetros de qualidade da água (Tabela 1) 

relacionados na Resolução do CONAMA nº 357 de 2005, tendo em vista que se trata de um 

recurso hídrico de classe 2. Além desses parâmetros, foram inclusos também Sólidos Totais 

Dissolvidos e Condutividade que, embora não constem na Resolução, são importantes para a 

melhor compreensão da sub-bacia, pois são considerados indicativos indiretos de poluição. 

Tabela 1. Parâmetros analisados no trabalho. 

Parâmetro Valor limite 

Oxigênio dissolvido (OD) ≥ 5,0 mg/L O2 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 6,0 a 9,0 

Sólidos totais dissolvidos (STD) ≤ 500 mg/L 

Condutividade  ≤ 100 μS/cm 

Turbidez ≤ 100 uT 

 

3.3.1 pH 

O potencial hidrogeniônico (pH) representa a intensidade das condições ácidas ou 

alcalinas do meio líquido por meio da medição da presença de íons hidrogênio 𝐻+. O valor do 

pH influi na distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, 

contribuir para um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e define o potencial 

de toxicidade de vários elementos. As alterações de pH podem ter origem natural (dissolução 

de rochas, fotossíntese) ou antropogênica (despejos domésticos e industriais). Para a adequada 
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manutenção da vida aquática, o pH deve situar-se geralmente na faixa de 6 a 9 

(GASPAROTTO, 2011). 

Na questão sanitária, somente águas extremamente ácidas ou básicas, poderiam causar 

algum tipo de irritação na pele e nos olhos (SPERLING, 2005). 

O pH pode ser considerado como uma das variáveis ambientais mais importantes, e é 

uma das mais difíceis de se interpretar. Tal complexidade é resultante dos inúmeros fatores 

que podem influenciá-lo, podendo estar relacionado a fontes de poluição difusa ou pontual 

(MESSIAS, 2008 apud GASPAROTTO, 2011). 

3.3.2 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

O oxigênio dissolvido refere-se ao oxigênio molecular (O2) dissolvido na água. A 

concentração de OD nos cursos d’água depende da temperatura, da pressão atmosférica, da 

salinidade, das atividades biológicas, de características hidráulicas (existência de corredeiras 

ou cachoeiras) e, de forma indireta, de interferências antrópicas, como o lançamento de 

efluentes nos cursos d’água. A unidade de OD utilizada é mg/L (PINTO, 2007). 

Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas. Esta fonte não 

é muito significativa nos trechos de rios à jusante de fortes lançamentos de esgotos. A 

turbidez e a cor elevadas dificultam a penetração dos raios solares e apenas poucas espécies 

resistentes às condições severas de poluição conseguem sobreviver. A contribuição 

fotossintética de oxigênio só é expressiva após grande parte da atividade bacteriana na 

decomposição de matéria orgânica ter ocorrido, bem como após terem se desenvolvido 

também os protozoários que, além de decompositores, consomem bactérias clarificando as 

águas e permitindo a penetração de luz (CETESB, 2009). 

O oxigênio dissolvido (OD) é o elemento principal no metabolismo dos 

microrganismos aeróbios que habitam as águas naturais ou os reatores para tratamento 

biológico de esgotos. Nas águas naturais, o oxigênio é indispensável também para outros 

seres vivos, especialmente os peixes, onde a maioria das espécies não resiste a concentrações 

de oxigênio dissolvido na água inferiores a 4,0 mg/L. É, portanto, um parâmetro de extrema 

relevância na legislação de classificação das águas naturais, bem como na composição de 

índices de qualidade de águas (PIVELI, 2010). 
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3.3.3 TEMPERATURA 

A temperatura é a medida da intensidade de calor expresso em uma determinada 

escala. Uma das escalas mais usadas é grau centígrado ou grau Celsius (ºC). A temperatura 

pode ser medida por diferentes dispositivos, como, por exemplo, termômetro ou sensor 

(PINTO, 2007). 

Elevações da temperatura aumentam a taxa das reações físicas, químicas e biológicas 

(na faixa usual de temperatura), diminuem a solubilidade de gases (ex: oxigênio dissolvido) e 

também aumentam a taxa de transferência de gases (o que pode gerar mau cheiro, no caso da 

libertação de gases com odores desagradáveis) (SPERLING, 2005). 

Variações de temperatura são parte do regime climático normal e corpos de água 

naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A 

temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, 

período do dia, vazão e profundidade. A elevação da temperatura em um corpo d’água 

geralmente é provocada por despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas 

termoelétricas (CETESB, 2009). 

Em termos de corpos d’água, a temperatura pode ser analisada junto com outros 

parâmetros, tais como OD que, quando saturados em meio aquático são volatilizados para a 

atmosfera, e podem influenciar as reações desse meio. 

3.3.4 SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS 

Em saneamento, sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura pré-

estabelecida durante um tempo fixado. Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação 

e filtração são as que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, 

em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os métodos empregados para a determinação de 

sólidos são gravimétricos (utilizando-se balança analítica ou de precisão) (CETESB, 2009). 

Sólidos dissolvidos são constituídos por partículas de diâmetro inferior a 10-3 μm e que 

permanecem em solução mesmo após a filtração. A Figura 1 exemplifica a distinção entre 

estes sólidos. A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural (processos erosivos, 

organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e esgotos). Nas águas 

naturais os sólidos dissolvidos estão constituídos principalmente por carbonatos, 
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bicarbonatos, cloretos, sulfatos, fosfatos, nitratos de cálcio, magnésio e potássio (BRASIL, 

2006) apud (GASPAROTTO, 2011). 

Os Sólidos Totais são um importante parâmetro para definir as condições ambientais 

baseadas nas premissas de que estes sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática.  

Figura 1. Separação dos tipos de sólidos na água.  

 

Fonte: Cetesb 

Altos teores de sais minerais, sulfato e cloreto, também são associados à tendência de 

corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas, prejudicando o 

abastecimento público de água (Programa Água Azul, 2014). 

3.3.5 TURBIDEZ 

Segundo Santos (2012) a turbidez é uma característica física da água, decorrente da 

presença de substâncias em suspensão, ou seja, sólidos suspensos, finamente divididos ou em 

estado coloidal, e de organismos microscópicos. O tamanho das partículas responsáveis pela 

turbidez varia muito, desde grosseiras a colóides, de acordo com o nível de turbulência do 

corpo hídrico. A presença destas partículas provoca a dispersão e a absorção da luz, deixando 

a água com aparência turva, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa, pois pode 

prejudicar a fotossíntese das algas e plantas aquáticas submersas. Partículas em suspensão 

localizadas próximo à superfície podem absorver calor adicional da luz solar, aumentando a 

temperatura da camada superficial da água. 
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A turbidez tem como origem natural as partículas de rocha, argila, silte, algas e outros 

microrganismos, como origem antropogênica pode-se citar os despejos indústrias, domésticos, 

microrganismos e erosão. 

A utilização mais frequente desse parâmetro é na caracterização de águas de 

abastecimento brutas e tratadas e o controle da operação das estações de tratamento de água e 

sua unidade é uT (unidade de turbidez) (SPERLING, 2005). 

3.3.6 CONDUTIVIDADE 

Condutividade elétrica é uma medida da habilidade de uma solução aquosa de 

conduzir corrente elétrica devido à presença de íons. Essa propriedade varia com a 

concentração total de substâncias ionizadas dissolvidas na água, com a temperatura, com a 

mobilidade dos íons, com a valência dos íons e com as concentrações real e relativa de cada 

íon (PINTO, 2007). 

A condutividade elétrica pode ser expressa por diferentes unidades e, principalmente, 

por seus múltiplos. No Sistema Internacional de Unidades (S.I.), é reportada como Siemens 

por metro (S/m). Entretanto, em medições realizadas em amostras de água, utiliza-se 

preferencialmente microSiemens (μS/cm) ou miliSiemens por centímetro (mS/cm). Para 

reportar dados de condutividade elétrica em unidades S.I., segue-se a relação 1μS/cm =10-3 

mS/cm.  

A condutividade depende expressivamente da temperatura. Devido a isso, os dados de 

condutividade elétrica devem ser acompanhados da temperatura na qual foi medida. Para 

propósitos comparativos de dados de condutividade elétrica, deve ser definida uma das 

temperaturas de referência (20 ºC ou 25 ºC) (PINTO, 2007). 

Na legislação do Brasil não existe um limite superior deste parâmetro tido como 

aceitável. Porém, deve-se notar que oscilações na condutividade da água, ainda que não 

causem dano imediato ao ser humano, podem indicar tanto uma contaminação do meio 

aquático por efluentes industriais como o assoreamento acelerado de rios por destruição da 

mata ciliar (LÔNDERO e GARCIA, 2010). 

Para amostras muito contaminadas por esgotos, a condutividade pode variar de 100 a 

10.000 μS/cm (GASPAROTTO, 2011). Seguindo essa premissa, o valor de condutividade 
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considerado como limite para o corpo d’água ser considerado alterado nesse trabalho foi 100 

μS/cm.  

3.4 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE APP  

As atividades humanas, o crescimento demográfico e o crescimento econômico 

causam pressões ao meio ambiente, degradando-o. Desta forma, visando salvaguardar o meio 

ambiente e os recursos naturais existentes nas propriedades, o legislador instituiu no 

ordenamento jurídico, entre outros, uma área especialmente protegida, onde é proibido 

construir, plantar ou explorar atividade econômica, ainda que seja para assentar famílias 

assistidas por programas de colonização e reforma agrária, essa área é denominada de área de 

preservação permanente  (AMBIENTAL, 2013). 

Para a definição da importância das áreas de preservação permanentes (APPs) ao 

longo dos cursos d’água que representam uma bacia hidrográfica, observa-se em âmbito 

nacional o Código Florestal e nesse trabalho, mais restritamente, foram seguidos os 

parâmetros da Lei n° 18.104 de 2013 que “dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 

institui a nova Política Florestal do Estado de Goiás e dá outras providências”. Através dessa 

lei tem-se: 

 

Art. 5º Para os efeitos dessa Lei entende-se por: 

[...]II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

As APPs se destinam a proteger solos e, principalmente, as matas ciliares. Este tipo de 

vegetação cumpre a função de proteger os rios e reservatórios de assoreamentos, evitar 

transformações negativas nos leitos, garantir o abastecimento dos lençóis freáticos e a 

preservação da vida aquática (AMBIENTAL, 2013). 

Visando manter uma faixa adequada de preservação permanente, a Lei nº 18.104 

citada estipula as áreas que devem ser mantidas preservadas com vegetação nativa, sendo: 

Art. 9º Consideram-se Áreas de Preservação Permanente – APP, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
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I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perenes e 

intermitentes excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em 

largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de até 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água com largura superior a 

10 (dez) metros e até 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água com largura superior a 50 

(cinquenta) e até 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água com largura superior 

a 200 (duzentos) e até 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água com largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com 

largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água 

natural com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 

(cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

[...] 

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 

metros; 

V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° 

(quarenta e cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior 

declive; 
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VI – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25° (vinte e cinco graus), 

as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da 

altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo está definida pelo plano 

horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 

ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

Apesar dos avanços legais, o monitoramento e fiscalização dessas áreas é um desafio 

para o poder público, visto que as APPs são constituídas por áreas dispersas em todo o 

território. Nesse contexto, o geoprocessamento e sensoriamento remoto surgem como uma 

alternativa para avaliação das APPs e proteção dos recursos hídricos (CARVALHO, 

BARBOSA, et al., 2008). 

3.5 ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A ocupação humana nas bacias hidrográficas, de forma cada vez mais desordenada, 

por meio de atividades de desmatamentos, práticas agrícolas perniciosas, atividades 

extrativistas agressivas, ocupações urbanas generalizadas, lançamento de esgotos industriais e 

domésticos nos rios e lagos, tem promovido uma deterioração da qualidade das águas 

naturais, com riscos de propagação de doenças de veiculação hídrica ao próprio ser humano 

(BORGES, 2002). 

Em contato direto com a realidade, a complexidade das questões ambientais dificulta a 

visualização e a interpretação das interações dos atores sociais com a natureza. Cada 

localidade tem suas peculiaridades. Reforça-se, então, a importância das representações 

cartográficas na visualização e interpretação dos aspectos necessários ao planejamento 

ambiental. As representações cartográficas mostram a realidade sintetizada de um modo 

visual (SEBUSIANI e BETTINE, 2011). 

O mapeamento das informações é um recurso muito utilizado para tornar mais 

evidentes os padrões de uso e ocupação dos espaços. A visualização dos fatos no espaço, 

melhora a compreensão das interações existentes e aponta as ações necessárias. A 

interpretação torna-se melhor quando focado em um local pré-definido, sendo que as 

atividades podem variar de acordo com o contexto e objetivo da identificação. Para uma sub-

bacia de captação espera-se que estejam sendo desenvolvidas, por exemplo, agricultura, 

pastagem, urbanização. A análise de alguns parâmetros aliadas com o uso e ocupação do solo 

podem apontar incompatibilidade de resultados.      
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Nos estudos de (MOURA, BOAVENTURA e PINELLI, 2010) os resultados 

demonstraram que toda alteração na ocupação de uma bacia é refletida na qualidade de água 

dos corpos hídricos que drenam a área. OS autores conseguiram associar as informações da 

análise físico-química de água com a ocupação do solo, visíveis nas pesquisas em campo e 

imagens de satélite. 

Para a elaboração integrada de projetos e para a obtenção de dados mais precisos e de 

forma rápida, uma das soluções é o uso de sistemas computacionais capazes de organizar em 

bancos de dados às informações previamente georreferenciadas. Desse modo, o 

geoprocessamento torna-se um conjunto de ferramentas capaz de reunir a cartografia, o 

armazenamento de dados, permitindo que se faça o tratamento e a análise dessas informações, 

tudo isso de forma integrada, através de programas computacionais relacionados a um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) (SEBUSIANI e BETTINE, 2011). 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A fim de cumprir os objetivos traçados neste trabalho, foram utilizados materiais, 

equipamentos e métodos que possibilitaram a execução das atividades propostas, desde a 

caracterização geográfica da sub-bacia até a determinação da qualidade da água e 

identificação das possíveis fontes poluidoras do Córrego da Água Branca, que é utilizado no 

abastecimento público no município de Nerópolis. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A caracterização da área de estudo foi realizada por meio da análise de imagens 

obtidas por satélites, com a utilização de softwares de georreferenciamento (ArcGIS e Google 

Earth) e também visitas em campo. 

Essa maneira de levantamento de dados permitiu obter os aspectos do uso e ocupação 

do solo, dos pontos de coletas, os aspectos da vegetação local considerando da observação da 

mesma, relevo, aspectos geológicos e prováveis fontes causadoras da redução da qualidade da 

água na sub-bacia do Córrego da Água Branca.  



 

26 

 

4.1.1 ÁREA DA SUB-BACIA DO CORRÉGO DA ÁGUA BRANCA 

Para a realização da avaliação da qualidade da água do Córrego foi necessário 

levantamento da sua bacia hidrográfica, para identificação de potenciais atividades poluidoras 

que alteram a suas características. Estes dados, elaborados pelo INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), estão em formatos que podem ser obtidos pelo seu site a partir do 

acesso: http://www.dsr.inpe.br/topodata/. 

Por meio da obtenção de dados e de acordo com o objetivo de analisar o uso e a 

ocupação do solo foi possível definir a área de estudo, utilizando como ferramenta o programa 

computacional ArcGis10.1. A partir do uso deste software a área da bacia encontrada foi de 

20,41 km². A área também foi definida considerando a drenagem e a bacia de captação para o 

município de Nerópolis (Figura 2). 

Figura 2. Mapa de Delimitação da bacia do Córrego Água Branca, Nerópolis, Goiás.  

 

Fonte: INPE 

4.1.2 CLIMA 

O clima em Nerópolis é tropical com temperatura média de 23ºC, a precipitação 

acumulada anual da cidade é cerca de 1432 mm e ocorre com uma intensidade bem menor no 

inverno do que no verão (Figura 3). O clima é classificado como Aw (clima tropical com 

estação seca de Inverno) segundo Köppen e Geiger (Clima-Nerópolis, 2014). 
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Figura 3. Precipitação acumulada anual típica na cidade de Nerópolis-GO. 

 

Fonte: Somar Meteorologia 

Em relação à precipitação, percebe-se que Agosto é o mês mais seco com 4,1 mm, 

com uma média de 285,8 mm (Figura 3). Já Dezembro é o mês de maior precipitação com 

uma precipitação média em torno de 128 mm. O mês mais quente do ano é Setembro com 

uma temperatura média de 24,4 °C. Em Junho o mês mais frio, a temperatura média é 20,4 °C 

(Figura 4). 

Figura 4. Informações sobre a média e faixa de variação interanual de temperatura de Nerópolis. 

 

Fonte: Climate-Data.org. 

4.1.3 BIOMA 

Pela Figura 5 nota-se que o bioma predominante no município de Nerópolis e de 

forma geral, como em todo estado de Goiás, é o Cerrado. 
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Figura 5. Distribuição do bioma Cerrado no Brasil. 

 

Fonte: IBGE (2004) 

O Cerrado possui uma área de 2,04 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale 

a aproximadamente 22% do território nacional, sendo o segundo maior bioma brasileiro, 

somente superado pela Amazônia. Este bioma ocupa a área central do Brasil, englobando os 

Estados de Goiás, Distrito Federal, e parte dos Estados de Minas Gerais, Rondônia, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará (SANTOS, 

BARBIERI, et al., 2010). 

O Cerrado possui diversas fitofisionomias, tais como: mata ciliar, mata de galeria, 

mata seca, cerradão, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, cerrado rupestre, campo sujo, 

campo limpo, campo rupestre, vereda, parque de cerrado e palmeiral. Essas classificações 

variam de acordo com o tipo predominante da vegetação e ainda pode estar relacionada aos 

diferentes tipos de solos (BASTOS e FERREIRA, 2010) 

Pode-se afirmar pela localização da área de estudo e, por fazer parte da bacia 

hidrográfica do Ribeirão João Leite, que o trabalho foi realizado em uma região onde 

originalmente a fitofisionomia predominante era floresta estacional semidecidual localizada 

na região centro do estado de Goiás em uma microrregião conhecida anteriormente como 

Mato Grosso Goiano e, que atualmente integra a microrregião de Goiânia (TEIXEIRA NETO 

e GOMES, 1988). 

As florestas estacionais brasileiras têm sido classificadas como semidecíduas (ou 

subcaducifólias), quando a percentagem de indivíduos arbóreos desfolhados na estação seca 

situa-se entre 20% e 50% do total, e como decíduas (ou caducifólias), quando a percentagem 

situa-se acima desta faixa. As florestas que apresentam menos de 20% de indivíduos 
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desfolhados são consideradas “sempre-verdes” (ou perenifólias) (VELOSO et al. 1991, IBGE 

1992 apud PEREIRA, VENTUROLI e CARVALHO, 2011).  

No Planalto Central brasileiro a vegetação do Cerrado vem sofrendo constantes 

degradações em seus ecossistemas naturais devido às ações antrópicas como agricultura e 

pecuária que, pelo modelo atual de desenvolvimento, necessitam da retirada da vegetação 

natural para a implantação de pastagens e campos agrícolas, compostos, principalmente, por 

monoculturas (REIBEIRO, 2007). 

Sabe-se que o mapeamento das informações é um recurso muito importante para a 

visualização dos fatos no espaço, melhorando a compreensão das interações existentes e 

apontando as ações necessárias. Utilizando o software ArcGIS é capaz de se obter a 

interpretação do uso e ocupação do solo da sub-bacia de Nerópolis, que pode ser retratada 

como desenvolvedora de duas atividades mais predominantes, agricultura e pastagem, sendo 

que pode-se encontrar ainda urbanização e vegetação remanescente. A análise de alguns 

parâmetros aliados ao mapeamento deste uso e ocupação do solo podem apontar 

incompatibilidade ou a compatilibidade de resultados com a legislação.     

4.1.4 RELEVO E SOLO 

O relevo da bacia em estudo pode ser caracterizado pelo predomínio de duas grandes 

unidades geomorfológicas. A primeira corresponde ao Planalto do Alto Tocantins/Paranaíba, 

que apresenta topos tabulares ao norte, superfícies dissecadas com formas aguçadas a leste e a 

oeste, e também ao norte, sendo estas últimas resultantes dos processos de intemperismo 

promovido pela antiga Superfície de Erosão Sul Americana, que modelou os morros 

testemunhos característicos desta faixa da bacia; a segunda corresponde ao Planalto 

Rebaixado de Goiânia, dominante nas faixas centrais e sul da bacia, apresentando formas 

convexizadas amplas, fundos de vale encaixados e planícies fluviais extensas, 

correspondentes aos depósitos de materiais clásticos, da unidade limítrofe, no interior da bacia 

(BORGES e CASTRO, 2006 apud BORGES, DAS NEVES e DE CASTRO, 2006).  

Os Latossolos Vermelhos são os solos predominantes, ocorrendo no eixo da bacia 

hidrográfica do Ribeirão João Leite, principalmente na sua parte central e norte. A textura é 

argilosa e o relevo é plano a suave ondulado. Latossolos tem pouca suscetibilidade à erosão. 

No entanto, se a intervenção antrópica provocar aumento e concentração do escoamento ou 

compactação do solo, podem ocorrer ravinas de grande porte e voçorocas. Argissolos (ou 

Podzólicos) ocorrem principalmente como uma faixa ao longo dos divisores da bacia, 
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associado a Cambissolos, em áreas de relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. Esta 

associação de Argissolos e Cambissolos em área de relevo ondulado a forte ondulado 

configura áreas com maior suscetibilidade à erosão (FERREIRA e LACERDA, 2010). 

4.1.5 HIDROGRAFIA 

Uma bacia hidrográfica é um grande complexo em que todas as atividades 

implementadas interferem direta ou indiretamente em seus cursos d’água. As atividades 

econômicas, seja agricultura ou pecuária, promovem a retirada da vegetação natural, expondo 

o solo a possíveis processos erosivos intensificados pela ação do escoamento superficial, 

carreando para os cursos de drenagem, sedimentos, detritos orgânicos e inorgânicos que 

interferem na qualidade da água e ainda podem assorear os cursos d’água (NETTO, 

DANELON e RODRIGUES, 2011).  

A sub-bacia do Córrego da Água Branca é integrada à bacia hidrográfica do Ribeirão 

João Leite que coincide com a área de sete municípios goianos: Anápolis, Goianápolis, 

Campo Limpo de Goiás, Goiânia, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás e Teresópolis de Goiás. 

Trata-se de um manancial de importância estratégica, atualmente responsável por mais de 

50% do suprimento de água para a capital do Estado, a cidade de Goiânia (RABELO, 

FERREIRA, et al., 2009). 

Há um represamento de nível para captação de água para abastecimento do município 

de Nerópolis, localizado nas coordenadas 16° 23’ 22.79”; 49° 12’ 19.15”. O Córrego da Água 

Branca deságua no Córrego Capivara antes de chegar no perímetro urbano de Nerópolis. A 

Figura 6 ilustra a sub-bacia do Córrego da Água Branca. 
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Figura 6. Mapa clinográfico da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, destacando a sub-bacia do 

Córrego da Água Branca. 

 
 

Fonte: (EMBRAPA (2009) apud RABELO, FERREIRA, et al., 2009). 

 

4.2 PONTOS AMOSTRAIS 

Para a coleta de dados foram selecionados alguns pontos ao longo do córrego de 

estudo utilizando as ferramentas de SIG ArcGIS e o Google Earth. Tentou-se estabelecer 

pontos equidistantes de modo a conseguir obter o máximo padrão nas coletas e abranger todo 

o trecho constituinte do local. 

Dessa forma, foram selecionados oito (8) pontos amostrais (Tabela 3, Figura 7, Anexo 

1), de forma que estes fossem suficientes para atender aos objetivos propostos pelo presente 

trabalho.  

Tabela 2. Coordenadas dos pontos amostrais selecionados para este estudo. 

PONTOS LATITUDE LONGITUDE 

Ponto 1 16º 22' 46,95'' S 49º 11' 12,2'' W 

Ponto 2 16º 22' 43,0" S 49º 11' 12,0'' W 
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Ponto 3 16º 22' 11,3" S 49º 11' 5,2 " W 

Ponto 4 16º 22' 54,7" S 49º 11' 27,0" W 

Ponto 5 16º 23' 19,0" S 49º 11' 51,7" W 

Ponto 6 16º 23' 16,3" S 49º 12' 14,0" W 

Ponto 7 16º 23' 28,3" S 49º 12' 22,8" W 

Ponto 8 16º 21' 31,2" S 49º 11' 34,4" W 

 

Figura 7. Mapa contendo os pontos de coleta selecionados para este estudo. 

 

Fonte: INPE 

4.3 COLETA DE AMOSTRAS PARA AS ANÁLISES FÍSICO-

QUÍMICAS 

A aferição dos parâmetros físico-químicos da água selecionados para esse estudo foi 

realizada por meio de uma sonda multiparâmetros (sonda Hanna modelo HI 9828) e também 

por análises realizadas em laboratório.  

A mensuração dos parâmetros foi realizada inserindo-se o eletrodo da sonda 

diretamente na água do curso hídrico. Quando o local selecionado para realização da leitura 

possuía difícil acesso, a amostra de água foi coletada por meio de um recipiente (frasco de 

polietileno esterilizado) e ambientado com água do local, sendo o recipiente enxaguado no 

mínimo três vezes com a água do local onde foi retirada a amostra para análise, a fim de evitar 
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alterações nos valores por fatores externos (CETESB, 2011), e em seguida a amostra foi 

levada às análises de laboratório. 

4.4 ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O mapeamento do uso e ocupação do solo foi realizado por meio do uso do software 

ArcGIS 10,1, sendo que foram levados em consideração os seguintes parâmetros analisados e 

comparados com a legislação vigente.  

 Perímetro Urbano: Por ser o fator que causa maior índice de degradação do 

meio ambiente incluindo os recursos hídricos. 

 Vegetação Remanescente: a preservação deste ambiente junto aos recursos 

hídricos é de suma importância visto que são essenciais para, dentre outros 

fatores, evitar o assoreamento e manter a biota local. 

 Agricultura: Pode ter suas áreas avançadas sobre a vegetação remanescente, 

ou seja, sua área pode aumentar em proporções invertidas à vegetação 

remanescente, uma das causas do assoreamento dos córregos e rios. 

 Pastagem: A presença dos animais de produção às margens dos cursos d´água 

pode causar desestruturação das margens e assoreamento, que podem afetar a 

qualidade da água e a biota local.  

O mapeamento do uso e ocupação da área foi feito levando em consideração a imagem 

obtida por sensor orbital com resolução espacial de 10 metros, e pela interpretação da imagem 

pelos autores. 

4.5 LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS FONTES POLUIDORAS 

O levantamento de potenciais fontes que promovam a poluição do Córrego da Água 

Branca foi realizado por meio de vistorias em campo com observação direta das possíveis 

fontes de poluição. 
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4.6 IDENTIFICAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

Para realizar a avaliação da qualidade da água da sub-bacia do Córrego da Água 

Branca fez-se a comparação dos resultados encontrados em campo, após as coletas realizadas, 

com a legislação pertinente.  

Para as análises físico-químicas descritas ao longo do trabalho, foi utilizada como 

referência a Resolução CONAMA 357/2005. Para a análise da ocupação e uso do solo 

juntamente com a qualidade das APPs, foram avaliados os valores constantes da Lei 

18.104/2013. 

Após a obtenção de todos estes dados, foram realizadas ponderações, analisando-se 

separadamente cada fator e, posteriormente, foram feitas associações do impacto sobre cada 

parâmetro que se encontrava fora do instituído pela legislação.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas duas campanhas de coletas, sendo uma no dia 03/03/2015 e outra do 

dia 20/05/2015, com o propósito de compreender o final do período chuvoso e o início do 

período da seca. O clima neste ano se mostrou um pouco atípico no início do período da seca, 

ocorrendo eventos de chuva na região na mesma semana da segunda coleta (Figura 8 e 9), o 

que não é corrente para a época do ano. 

 

Figura 8. Chuva acumulada mensal para a cidade de Goiânia no ano de 2014. 
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Fonte: INMET 

 

Figura 9. Chuva acumulada mensal para a cidade de Goiânia no ano de 2015. Setas indicam os dias em que as coletas 

foram realizadas nesse estudo.  

 

Fonte: INMET 

5.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  

5.1.1 pH 

Como pode ser visualizado na Figura 10, para a primeira coleta o ponto 1 apresentou o 

menor valor de pH,6,90. Os maiores valores foram encontrados nos pontos 2, 4 e 7. A média 

de pH de todos pontos foi 7,28. 

Na segunda coleta o ponto 7 apresentou menor pH no valor de 7,04 e o ponto 4 o valor 

maior sendo 7,94. A média do pH para essa campanha foi de 7,44. Os resultados para pH 

obtidos estão apresentados na Figura 10. 
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Figura 10. Valores obtidos para pH. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É possível notar que na segunda coleta, com exceção do ponto 7, o pH aumentou 

ligeiramente com relação à primeira 

De maneira geral, os valores encontrados para o parâmetro pH estão próximos à 

neutralidade e seus valores são condizentes com aqueles da classe 2, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, uma vez que, para este parâmetro, o valor pode oscilar entre 6 e 9. 

O pH é muito influenciado pela quantidade de matéria morta a ser decomposta, sendo 

que quanto maior a quantidade de matéria orgânica disponível, menor o pH, pois para haver 

decomposição desse material muitos ácidos são produzidos (ESTEVES, 1998). 

Em campo foi possível notar que não havia muita matéria orgânica existente no corpo 

d’água, isso indica que um dos motivos para o valor do pH do corpo hídrico ser próximo à 

neutralidade pode ter sido o fato de conter pouca matéria orgânica a ser decomposta. 

Segundo (ESTEVES, 1998) o pH pode ser considerado como uma das variáveis 

ambientais mais importantes, ao mesmo tempo que uma das mais difíceis de se interpretar em 

função do grande número de fatores que podem influenciá-lo. Na maioria das águas naturais o 

pH da água é influenciado pela concentração de íons H+ originados da ionização do ácido 

carbônico que gera valores baixos de pH, pois aumenta a concentração hidrogeniônica, e das 

reações de íons carbonato e bicarbonatos com a água, que elevam os valores de pH para a 

faixa alcalina, pois aumentam a concentração hidroxiniônica. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Média

1ª Coleta 6,90 7,48 7,20 7,48 7,21 7,38 7,48 7,21 7,29

2ª Coleta 7,55 7,61 7,36 7,94 7,50 7,54 7,04 7,60 7,52
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5.1.2 OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

No que se diz respeito ao parâmetro oxigênio dissolvido, para a primeira coleta o 

ponto que apresentou o menor resultado foi o 1 com o valor de 5,31, já o ponto 4 foi o que 

apresentou maior valor sendo ele 7,32. A média de OD levando em consideração todos os 

pontos foi de 6,73. 

Para a segunda coleta o ponto que apresentou menor valor foi o 8 com 5,97 e o ponto 

7 apresentou o maior valor sendo ele 7,60. A Figura 11 compara os resultados obtidos nas 

duas coletas. 

 

Figura 11. Valores obtidos para OD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Houve um pequeno aumento na concentração de OD existente em todo corpo d’água 

na segunda coleta, isso pode ter sido ocasionado pelo fato de ter chovido pouco antes da 

coleta. Estando saturada a concentração de OD, a diminuição da temperatura do recurso 

hídrico faz com que diminua a volatilização dos gases de oxigênio contidos na água elevando, 

portanto, seus níveis. 

O valor médio de OD está de acordo com a resolução CONAMA 357/2005 para 

corpos de água doce classe 2, no entanto é necessário atentar para os pontos 1, 2 e 8 que 

apresentaram valores próximos ao limite estipulado pela resolução que não deve ser inferior a 

5 mg/L. 

Isto ocorreu, provavelmente, em virtude do acúmulo de matéria orgânica oriunda dos 

lançamentos a montante despejados ao longo do curso d’água, que não foram completamente 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Média

1ª Coleta 5,31 5,61 7,24 7,32 7,18 7,25 7,15 6,80 6,73

2ª Coleta 6,91 7,58 7,32 7,54 7,05 7,08 7,60 5,97 7,13
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neutralizados durante o processo de autodepuração devido, dentre outros fatores, a baixa 

velocidade das águas no entorno dos pontos citados, o que pode ter dificultado a 

autodepuração da matéria orgânica despejada no ribeirão. Esse fato também foi verificado por 

Damasceno (2008), em estudo realizado em Teresina, no Piauí.  

Segundo (SPERLING, 2005) do ponto de vista ambiental, os mananciais possuem 

capacidade própria de assimilar os esgotos lançados até um ponto aceitável e que não o 

prejudique, através da sucessão ecológica do rio que se constitui na autodepuração, durante 

alguns dias. 

5.1.3 TEMPERATURA DA ÁGUA  

Em relação ao parâmetro temperatura, para a primeira coleta o ponto que apresentou 

maior valor foi o ponto 7 com 26,72 ºC. O ponto de menor valor de temperatura aferido foi o 

8, com 22,94 ºC. A média em relação a todos os pontos foi de 25,26 ºC.  

Na segunda coleta houve um pequeno declínio na temperatura de modo geral em todos 

pontos do curso d’água, ficando a média para essa coleta no valor de 22,32 ºC, fato que pode 

ser explicado pela época do ano, uma vez que a primeira coleta foi realizada no verão e a 

segunda no início do inverno. Os dados obtidos para temperatura se encontram na Figura 12. 

 

Figura 12. Valores obtidos para temperatura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Média

1ª Coleta 24,87 26,17 26,50 25,34 24,79 24,75 26,72 22,94 25,26

2ª Coleta 22,58 23,27 23,31 22,39 22,09 21,98 22,06 20,88 22,32
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Com a alteração do período chuvoso para o período seco foi observada uma redução 

média de 2,9 ºC na temperatura da água, sendo que, no ponto 7 essa redução foi de 4,66 ºC.  

Segundo Palma-Silva (1999), a temperatura da água sofre influência da temperatura do 

ar, em que as variações desta, implicam nas variações da temperatura da água, com menor 

intensidade, fato este contatado no presente estudo. 

No ponto 8 pôde-se notar, pela visita em campo, alguns fatores que auxiliam na 

diminuição da temperatura, como a velocidade de escoamento do córrego ser mais baixa e a 

vegetação se apresentar mais densa, reduzindo a incidência de raios solares no corpo hídrico. 

Dessa forma, o uso do solo parece ter afetado o comportamento da temperatura da 

água uma vez que, houve uma tendência da temperatura apresentar menores valores em áreas 

que apresentaram maior cobertura vegetal, o que enfatiza o papel significativo da vegetação 

ciliar para manter condições de temperatura amenas no corpo d´água. Resultados similares 

foram encontrados por Bueno (2005) em estudo realizado no monitoramento de variáveis da 

qualidade da água do Horto Ouro Verde, em Conchal-SP. 

 

5.1.4 SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (STD)  

Quanto aos Sólidos Totais Dissolvidos (STD), na primeira coleta foi verificado que o 

ponto 8 apresentou o maior valor, 102 mg/L, enquanto no ponto 6 verificou-se o menor valor, 

28 mg/L. A média em todos os pontos foi de 46,75 mg/L. 

Na segunda coleta, o ponto 8 continuou apresentando o maior valor aferido, sendo 122 

mg/L, maior que a primeira coleta. No entanto, a média da segunda coleta foi a mesma da 

primeira, de 46,75 mg/L. Os dados obtidos foram apresentados na Figura 13. 
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Figura 13. Valores obtidos para STD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o CONAMA 357/2005 para STD, o valor máximo para esse parâmetro 

é de 500 mg/L, para as Classes I, II e III.  

Analisando esse parâmetro juntamente com o pH, foi verificado que a concentração de 

STD não influenciou no valor deste outro parâmetro.  

Com exceção do ponto 8, os demais pontos possuem baixa presença de STD. O ponto 

de coleta em exceção (ponto 8) possui um comportamento bem adverso aos demais, com 

maior valor obtido nesse parâmetro. Isso provavelmente se deve a um comportamento de 

escoamento mais lento e devido ao fato de possuir a montante uma barragem de solo com 

finalidade de controle de vazão, mas mesmo tendo apresentado um valor mais elevado de 

STD, esse ponto ainda possui valores condizentes à classe 2.  

Os valores encontrados na aferição deste parâmetro são baixos de acordo com 

(BRITO, SILVA, et al., 2006) que, em seus estudos consideram valores abaixo de 664,28 mg 

L-1 relativamente baixos. 

5.1.5 TURBIDEZ 

Quanto à turbidez percebe-se que na primeira coleta o ponto 4 apresentou menor valor, 

7,37 uT e o ponto 8 apresentou o maior valor dentre os demais demarcados sendo 46,10 uT. A 

média para a primeira coleta foi de 17,37 uT. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Média

1ª Coleta 40 44 44 38 39 28 39 102 46,75

2ª Coleta 30 39 38 35 37 38 35 122 46,75
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No que se diz respeito à segunda coleta houve uma notável diminuição da média dos 

valores para turbidez, sendo que o valor médio medido no corpo d’água foi de 9,33 uT, o 

menor valor foi de 4,16 uT no ponto 3, e o maior valor, de 25,70 uT, no ponto 8. A Figura 14 

demonstra os dados obtidos na coleta. 

Figura 14. Valores obtidos para turbidez. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o CONAMA 357/2005, para se enquadrar na classe 2 a turbidez deve 

ter o valor limite de unidade nefelométrica até 100 (uT), portanto percebe-se que todos os 

pontos analisados, para esse parâmetro, estão abaixo do limite estabelecido na Resolução. 

Em áreas que apresentam elevada turbidez, as partículas podem acomodar uma grande 

quantidade de poluentes e até microrganismos patogênicos (OLIVEIRA, NETO, et al., 2008), 

o que torna de suma importância a determinação desse parâmetro.  

A turbidez em águas é causada geralmente pela presença de partículas em suspensão e 

coloides, derivadas de argila, matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, plâncton e 

outros organismos microscópicos. No presente estudo, o maior valor desse parâmetro no 

ponto 8, provavelmente se deve a presença de um represamento a montante do ponto de 

coleta. 

5.1.6 CONDUTIVIDADE 

Para a condutividade na primeira coleta os pontos 6 e 8 apresentaram respectivamente 

menores e maiores valores, sendo eles 53 µs/cm e 203 µs/cm. A média de condutividade 

considerando todos os pontos foi de 92,75 µs/cm. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Média

1ª Coleta 9,65 9,5 6,47 7,37 17,1 32,7 10,1 46,1 17,37

2ª Coleta 5,79 4,45 4,16 6,74 9,36 9,69 8,77 25,70 9,33
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Na segunda coleta a média de condutividade foi de 93,50 µs/cm, sendo muito 

semelhante a primeira, o ponto com menor valor foi o 1 com 61 µs/cm e o com maior foi o 

ponto 8 com 247 µs/cm. A Figura 15 mostra os dados obtidos. 

 

Figura 15. Valores obtidos para condutividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para este parâmetro nota-se que o valor do ponto 8 é bem maior se comparado aos 

demais pontos, essa condição representa grande quantidade de íons que podem ser resultantes 

de compostos ricos em amônia, cálcio, magnésio. Para este ponto a qualidade da água 

apresenta significativa deterioração. Apesar de a resolução CONAMA 357/05 não especificar 

valores máximos para a condutividade, o alto valor deste ponto comparado aos demais 

significa anormalidade deste trecho do recurso hídrico.  

De acordo com estudos de Gasparotto (2011) para amostras muito contaminadas por 

esgotos, a condutividade pode variar de 100 a 10.000 μS/cm. Portanto, tendo como limite 

máximo de 100 µs/cm para uma água de boa qualidade, pode-se dizer que nesse trecho a água 

se apresenta em má condição. 

Segundo Toledo e Nicolella (2002) a entrada de material originado das áreas agrícolas 

e de fontes urbanas contribui para o aumento na carga de fósforo e amônia e promove 

decréscimo na concentração de OD, devido ao consumo deste elemento nos processos 

respiratórios da comunidade hídrica, principalmente se for material orgânico. Associado a este 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Média

1ª Coleta 80 87 89 75 77 53 78 203 92,75

2ª Coleta 61 77 76 68 73 76 70 247 93,50
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processo de mineralização de material orgânico, houve aumento na condutividade elétrica da 

água, que pode ser observado pela relação negativa entre este parâmetro e a variável OD. 

Todos resultados dos parâmetros físico-químicos referentes às duas coletas estão 

expostos nas tabelas 3 e 4. De maneira geral, pode-se perceber que a maioria dos valores 

encontrados para os parâmetros físico-químicos, para todos os pontos amostrados, são 

condizentes com os da classe 2, segundo a resolução Conama 357/2005.  

Dessa forma, apesar de a sub-bacia do Córrego da Água Branca apresentar sinais 

claros de degradação ambiental tais como: falta de vegetação ciliar, pisoteio e erosão de suas 

margens causada por bovinos, parece que esses fatores ainda não têm sido capazes de afetar 

definitivamente a qualidade da água, pelo menos em relação aos parâmetros físico-químicos 

avaliados no presente estudo. 

 Tabela 3. Parâmetros físico-químicos obtidos na primeira coleta. 

Pontos 

Coordenadas Parâmetros Físico Químicos 

Latitude Longitude PH 
OD 

(mg/L) 
T (ºC) 

STD 

(mg/L) 

Turbidez 

(uT) 

Condut. 

(µs/cm) 

1 16º22'46,95'' S W 49º 11'12,2'' 6,90 5,31 24,87 40 9,65 80 

2 16º22'43,0" S W 49º 11'12,0'' 7,48 5,61 26,17 44 9,5 87 

3 16º22'11,3" S W 49º 11' 5,2 " 7,20 7,24 26,50 44 6,47 89 

4 16º22'54,7" S W 49º 11' 27" 7,48 7,32 25,34 38 7,37 75 

5 16º23'19,0" S W 49º 11' 51,7" 7,21 7,18 24,79 39 17,1 77 

6 16º23'16,3" S W 49º 12'14,00" 7,38 7,25 24,75 28 32,7 53 

7 16º23'28,3" S W 49º 12'22,8" 7,48 7,15 26,72 39 10,1 78 

8 16º21'31,2" S W 49º 11'34,4" 7,21 6,80 22,94 102 46,1 203 

Média - - 7,29 6,73 25,26 46,75 17,37 92,75 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 4. Parâmetros físico-químicos obtidos na segunda coleta. 

Pontos 
Coordenadas Parâmetros Físico Químicos 

Latitude Longitude pH 
OD 

(mg/L) 
T (°C) 

STD 

(mg/L) 
Turbidez(ut) 

Condut. 

(µs/cm) 

1 16º22'46,95'' S W 49º 11'12,2'' 7,55 6,91 22,58 30 5,79 61 

2 16º22'43,0" S W 49º 11'12,0'' 7,61 7,58 23,27 39 4,45 77 

3 16º22'11,3" S W 49º 11' 5,2 " 7,36 7,32 23,31 38 4,16 76 

4 16º22'54,7" S W 49º 11' 27" 7,94 7,54 22,39 35 6,74 68 

5 16º23'19,0" S W 49º 11' 51,7" 7,50 7,05 22,09 37 9,36 73 

6 16º23'16,3" S W 49º 12'xx" 7,54 7,08 21,98 38 9,69 76 

7 16º23'28,3" S W 49º 12'22,8" 7,04 7,60 22,06 35 8,77 70 

8 16º21'31,2" S W 49º 11'34,4" 7,60 5,97 20,88 122 25,70 247 

Média - - 7,52 7,13 22,32 46,75 9,33 93,50 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5.2 MAPA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Por meio do mapa de uso e ocupação do solo da sub-bacia do Córrego da Água Branca 

pode-se perceber que as pastagens foram a atividade predominante com 50,27% da área total 

da sub-bacia (que apresenta uma área de 20,41 km2), seguido de áreas utilizadas para 

agricultura (23,03 %), áreas de vegetação remanescente (17,59 %) e áreas urbanas (9,11%) 

(Figura 16, Tabela 5).  

 

Figura 16. Mapa de uso e ocupação do solo destacando os pontos de amostragem.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 5. Representação do uso do solo na Bacia de Captação de Nerópolis. 

Uso do Solo Área (km²) 
Área em % da 

Bacia 

Agricultura 4,70 23,03 

Urbanização 1,86 9,11 

Vegetação Remanescente 3,59 17,59 

Pastagem 10,26 50,27 

Total 20,41 100,00 

 

A região de Nerópolis é responsável pela criação de aproximadamente 31.500 cabeças 

de gado, perdendo apenas para a produção de galináceos, essa atividade movimentou cerca de 

R$ 17.551.000,00 milhões reais de acordo com senso do IBGE (2012), contribuindo para o 

Produto Interno Bruto (PIB). A comercialização de bovinos auxilia no desenvolvimento do 

município, porém quando estes animais estão situados em locais inadequados podem oferecer 

riscos à qualidade da água.  

Estes riscos estão associados ao pisoteio de margens de rios, favorecendo a erosão e o 

assoreamento do córrego além do lançamento de dejetos bovinos que podem promover a 

contaminação do recurso hídrico. De acordo com (FAYER, TROUT, et al., 2000) os dejetos 

bovinos depositados no solo representam risco de contaminação das fontes de água, uma vez 

que esses animais são reservatórios de diversos microrganismos como Criptosporidium 

parvum e Giardia sp., causadores de enfermidades humanas. Isso mostra o papel desses 

animais na contaminação ambiental por esses importantes patógenos de veiculação hídrica.  

Ao longo do córrego foi verificada a existência de vários represamentos, com 

finalidades diversas: abastecimento, irrigação de horticulturas, piscicultura e recreação/lazer. 

Nos pontos 1, 5 e 7, foi evidente a utilização do córrego para dessedentação de bovinos que 

pisoteavam a margem e degradavam todo local, depositando também fezes no ribeirão. O 

ponto 7 se torna um agravante já que está localizado próximo a captação de água para 

abastecimento do município de Nerópolis (Figura 17). 
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Figura 17. Presença de bovinos e pisoteamento às margens do Córrego da Água Branca. 

 

 

No ponto 4, foi verificada a presença de uma residência familiar próxima ao córrego 

onde foi observado o lançamento de esgoto sanitário apresentado pelo mau odor característico 

poucos metros a jusante do ponto de coleta. Aas margens do córrego nesse ponto 

encontravam-se sem vegetação nativa, sendo cobertas apenas por uma gramínea exótica, o 

capim-elefante (Pennisetum sp.), como mostra a figura 18. 

Figura 18. Gramínea exótica às margens do ponto 4, em Nerópolis-GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Katia Kopp 

 

Apesar de estar cercado de vegetação remanescente, o ponto 8 apresentou valores 

adversos nos parâmetros físico-químicos em relação aos demais pontos. À montante do ponto 

de coleta, havia a presença de uma barragem de nível feita com solo, utilizada por bovinos 
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para a dessedentação e, consequentemente isso deve ter contribuído para o carreamento de 

partículas para o leito do córrego (Figura 19). 

Figura 19. Ponto de coleta 8 com intervenção antrópica e qualidade da água alterada no Córrego da Água Branca, em 

Nerópolis-GO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 20. Barragem existente no ponto 8 do Córrego da Água Branca, em Nerópolis-GO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A jusante do ponto 3 e ao longo do curso d’água foi verificado a presença de 

horticulturas, como mostra a Figura 21, podendo oferecer riscos de contaminação ao córrego 

em períodos chuvosos, uma vez que a chuva pode transportar os agrotóxicos, nutrientes e 

matéria orgânica para o leito do rio, alterando a qualidade da água e podendo onerar o 

tratamento para abastecimento público.  
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De acordo com (NETTO, SILVA e RODRIGUES, 2012), o uso indiscriminado de 

fertilizantes, defensivos agrícolas e dentre outros, infiltram-se no solo e/ou são carreados para 

o leito do córrego, aumentando a concentração de nutrientes podendo provocar crescimento 

exagerado de algas que influenciam sobre a concentração de oxigênio dissolvido. 

O controle de fontes diretas e indiretas de aporte de cargas de matéria orgânica são 

medidas importantes no programa de manejo, recuperação e conservação da bacia 

hidrográfica. Essas ações são importantes e promovem efeitos a médio e longo prazo após o 

encerramento da contribuição externa desses contaminantes nos corpos de água (ROSARIO, 

2014). 

 

 

Figura 21. Presença de horticulturas nas proximidades do Córrego da Água Branca, Nerópolis-GO, em 

região de declividade acentuada 

 

. 

5.3 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

De acordo com a Figura 21, observa-se que as APPs estão parcialmente preservadas ao 

longo da drenagem. Os pontos 1, 2, 5 e 6 possuem parte de suas margens que necessitam 

passar por recuperação. Alguns pontos como o 1, 2, 3 e 8 estão mais propensos a receber 

processos degradativos como: assoreamento, possível contaminação direta por produtos 

químicos, perda da biodiversidade, aumento do escoamento superficial. Percebe-se que os 

pontos 1, 2, 3 e 8 possuem extensas áreas a montante sem cobertura vegetal, e nos pontos 1, 2 

isso se agrava devido à falta de vegetação em parte das margens. Todos estes processos 
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contribuem para a escassez de água e a diminuição da sua qualidade. Acontecimentos em 

pontos isolados acabam por prejudicar todo o curso já que, extensas áreas dos principais 

tributários à montante estão sem vegetação. 

A Legislação vigente, o Código Florestal, Lei n° 18.104 de 2013, determina que para o 

tipo de recurso hídrico cuja largura seja menor que 10 (dez) metros, a Área de Preservação 

Permanente deve ser de 30 metros a partir das margens. Segundo o mesmo Código deve-se 

recompor as APPs em áreas de imóveis a partir de 4 (quatro) módulos rurais com no mínimo 

20 (vinte) metros a 100 (cem) metros, contados a partir da margem do recurso hídrico. 

 

Figura 22. Mapa da Área de Preservação Permanente  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 6 representa as áreas de APPs, em hectares, e sua porcentagem dentro na 

Bacia de Captação. Conforme a legislação, ao longo do curso d’água deveria haver 30 metros 

de vegetação em cada margem, o que representaria 79,44 ha, cerca de 3,89% de toda a bacia. 
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No entanto, as APPs cobrem 51,29 ha dessa área, representado 2,51%. Dessa forma, 16, 93 

ha, ou seja, 0,83% das APPs da sub-bacia devem ser recuperadas para atender a legislação 

vigente e auxiliar para que a qualidade e quantidade da água desse córrego sejam mantidas.  

 

Tabela 6. Áreas de APP dentro da Bacia. 

ÁREAS Área (ha) % 

APP CONFORME LEGISLAÇÃO (30m) 79,44 3,89 

APP CONTIDA NA BACIA (30m) 51,29 2,51 

APP RECUPERADA (20m) 16,93 0,83 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ainda que haja boa parte da APP preservada ao longo do curso de água, existem ainda 

locais que necessitam ser avaliados e recuperados. Os tributários apresentam-se em piores 

condições, visto que não possuem ao longo de todo o seu curso a vegetação necessária de 30 

metros.  

Como o Córrego da Água Branca é usado para abastecimento público, devem ser 

tomadas medidas para a recuperação da vegetação em pontos estratégicos nas margens do 

córrego, evitando assim problemas futuros no abastecimento de água no município. 

6 CONCLUSÃO 

A análise dos parâmetros físico-químicos permitiu verificar que, de maneira geral, a 

maioria dos valores encontrados, para todos os pontos amostrados, são condizentes com os da 

classe 2, segundo a resolução Conama 357/2005, sendo assim, a água do Córrego da Água 

Branca é propícia ao uso para abastecimento humano após tratamento.  

O ponto que se mostrou mais discrepante em todos os resultados foi o ponto 8, 

apresentando dados divergentes da média dos outros. Isso pode ser explicado pelo fato desse 

ponto possuir seu curso alterado por intervenção antrópica logo a montante, devido a 

construção de um barramento constituído por solo, com finalidade de represamento da água 

do córrego para dessedentação de bovinos. Tal barramento gera um regime lêntico e provoca 

carreamento de solos para o leito do córrego amostrado. 

De maneira geral, percebe-se que, apesar de a sub-bacia do Córrego da Água Branca 

apresentar sinais de degradação ambiental tais como falta de vegetação ciliar (APPs) em 
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alguns trechos, pisoteio e erosões de suas margens causado por bovinos, parece que esses 

fatores ainda não têm sido capazes de afetar definitivamente a qualidade da água, pelo menos 

em relação aos parâmetros físico-químicos avaliados no presente estudo.  

No entanto, é importante ressaltar que apesar das análises físico-químicas serem 

fundamentais para a caracterização da qualidade da água, elas não permitem uma avaliação 

dos efeitos da poluição sobre os seres vivos. Além disso, elas são realizadas de forma pontual 

e medidas instantaneamente nos pontos amostrais e, portanto, necessitam de um grande 

número de medições para que se obtenha uma maior acuidade nos resultados o que não foi 

possível de ser realizado no presente estudo.  

Assim, é importante destacar que, apesar de apresentar os parâmetros físico-químicos 

dentro dos padrões para classe 2 é preocupante em alguns locais a falta de APPs e o 

pisoteamento dos animais. Com a ausência das matas ciliares, a ocorrência de transportes de 

sedimentos ocasiona o assoreamento do leito do córrego, podendo contribuir para alterações 

na qualidade e quantidade da água desse manancial o que pode comprometer a manutenção do 

córrego em longo prazo, impactando de modo decisivo o abastecimento público do Município 

de Nerópolis.  

Recomenda-se a aplicação de Educação Ambiental juntamente aos proprietários e 

trabalhadores circunvizinhos ao córrego, no intuito de explanar a importância da preservação 

da qualidade ambiental do córrego e sua APP. Recomenda-se também a regularização das 

propriedades rurais através do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é um registro público 

eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 

integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados 

para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento, sendo instituído pelas leis 12.651/2012 em seu art. 29 e 18.104/2013, 

regulamentado pela Instrução Normativa 002/2014 do Ministério do Meio Ambiente.  

Por fim, sugere-se que para uma análise mais aprofundada sobre a qualidade do curso 

d’água seria necessário a realização de mais estudos, como o estudo da biota aquática ao 

longo do córrego e também coletas realizadas em um espaço maior de tempo, a fim de 

compreender a influência da sazonalidade e dos fatores temporais sobre a qualidade da água 

do córrego. 
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7 ANEXO 1 - FOTOS DOS PONTOS AMOSTRAIS 

        

                          Ponto 1                                                       Ponto 2 

    

                           Ponto 3                                                      Ponto 4 

     

                                   Ponto 5                                                        Ponto 6 

     

                              Ponto 7                                                              Ponto 8 
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