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Resumo 

 
A escassez de água e a poluição dos ambientes aquáticos têm levado a intensificação 

de estudos, métodos e estratégias para a gestão e manutenção da qualidade dos 

recursos hídricos. Neste contexto temos a presença da modelagem de sistemas 

ambientais que é uma ferramenta matemática que possibilita a avaliação da 

autodepuração de um corpo hídrico. Este estudo foi desenvolvido de modo a verificar 

a existência de correlação entre os parâmetros físico-químicos e microbiológicos com 

o coeficiente de desoxigenação e a (K1) e da demanda bioquímica última de oxigênio 

(DBOu), e propor um modelo que melhor representasse o corpo hídrico. Para isso, 

foram realizadas quatro campanhas de coleta de água no período de fevereiro a maio 

de 2015, no Ribeirão Grimpas, localizado no município de Hidrolândia. Foram ainda 

efetuadas medições de vazão e demais características hidráulicas como, 

profundidade e perímetro das seções transversais do ribeirão. As análises 

laboratoriais de pH, cor aparente, turbidez, condutividade elétrica, sólidos, matéria 

orgânica, DBO, coliformes totais e E coli foram realizadas no Laboratório de Água da 

escola EEC/UFG. Os resultados demostraram uma variabilidade temporal dos valores 

de vazão em função da sazonalidade e observou-se também que com o aumento da 

vazão há perda da qualidade dos parâmetros físico-químicos. Os parâmetros físico-

químicos proporcionaram correlações entre si e com a vazão, porém o mesmo não foi 

verificado com a DBOu e o K1. As concentrações da DBOu foram de 0,8mg/L a 2,7 

mg/L. Os valores obtidos experimentalmente para o K1 ficaram compreendidos entre 

2,29 d-1 e 8,29 d-1. Todos os parâmetros se enquadraram na Resolução CONAMA 

357/2005, exceto a cor verdadeira, que no mês de abril, período de chuvas e 

ocorrência da maior vazão, excedeu o limite estabelecido em 8 mg PtCo/L. A relação 

entre a DBOu e a BDO5 foi 1, visto que no quinto dia já se atingiu a demanda total de 

oxigênio. Portanto, tanto o K1 quanto a DBOu, por não oferecerem correlações com 

os parâmetros físico-químicos e microbiológicos, não possibilitaram a realização um 

modelo matemático que representasse o corpo hídrico em questão.  

 

Palavras-chave: Demanda Bioquímica de Oxigênio. Vazão. Correlação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância da água está definida por seus atributos como recurso de 

múltiplos usos disponíveis, sendo um elemento fundamental para a manutenção da 

vida e do abastecimento doméstico ou agrícola das áreas industriais e urbanas, entre 

outros usos. Em função de sua ampla utilização urbana e industrial, pode ocorrer 

restrição de seu uso com a deterioração progressiva da qualidade da água 

proveniente da alta concentração de compostos orgânicos oriunda dos efluentes 

(BUSTOS, 2003). 

No Brasil, os compostos orgânicos presentes em rios e córregos podem ter 

origem industrial, mas sabe-se que a grande contribuição se dá pelo lançamento de 

esgoto sanitário. Em países desenvolvidos, este problema já foi superado em grande 

parte devido à adequada coleta e ao tratamento de esgoto das cidades (NUVOLARI, 

2003). Neste sentido, além de coletar e tratar os esgotos é preciso verificar a real 

influência do lançamento destes esgotos, visando avaliar a capacidade de 

autodepuração dos cursos de água, promovendo a gestão dos recursos hídricos e 

contemplando todos os usos previstos para o mesmo. 

Quando um composto orgânico é lançado num rio, parte do mesmo sofre 

um processo natural de degradação, chamado de autodepuração. O processo de 

autodepuração engloba mecanismos como dispersão, diluição, sedimentação entre 

outros e tende a levar o reestabelecimento de águas do rio as suas condições iniciais, 

pelo menos no que diz respeito a concentração de matéria orgânica, oxigênio 

dissolvido e coliformes (NUVOLARI, 2003). 

Os processos de autodepuração podem ser avaliados por meio da 

modelagem matemática de qualidade da água, uma técnica que tem mostrado 

excelentes resultados na elaboração de prognósticos da qualidade da água em corpos 

hídricos, em função de distintos cenários de intervenção em uma mesma bacia 

hidrográfica. Ela pode auxiliar nos processos de tomada de decisão, planejamento e 

na realização de ações que visem a conservação e a preservação ambiental 

(RODRIGUES, 2012). Segundo Bassanezi (2002) “A Modelagem Matemática consiste 

na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-

los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. 
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Para a modelagem de corpos hídricos faz-se necessário estimar 

parâmetros físicos, químicos e biológicos para a definição do modelo, no entanto, a 

avaliação de parâmetros bioquímicos como o coeficiente de desoxigenação e a taxa 

de consumo de oxigênio pelas bactérias é complexa e trabalhosa, pois exige 

equipamentos próprios que não são comuns de serem encontrados em todos os 

laboratórios e longas análises laboratoriais, como por exemplo na estimativa da 

Demanda Bioquímica Última (DBOu). A busca por encontrar correlação entre 

parâmetros hidráulicos e de qualidade da com parâmetros cinéticos proporcionaria 

determinação de paramentos mais difíceis de serem mensurados como  o  coeficiente 

de desoxigenação Á partir de características da água mais facilmente mensuráveis, 

aliada a regressão dos dados possibilitaria a estimativa de parâmetros cinéticos com 

maior facilidade para fins de modelagem, por exemplo, em trechos em que os 

parâmetros cinéticos não foram medidos, estes poderiam ser estimados por meio de 

modelos de regressão. 

A autodepuração é uma capacidade própria de cada curso d’água e 

determina a quantidade e a qualidade dos efluentes possíveis de serem lançados bem 

como o tempo de retorno ao equilíbrio dos processos naturais. Com o objetivo de 

garantir a qualidade dos recursos hídricos de forma sustentável, a resolução 

CONAMA 430 de 13 de maio de 2011 dispõe sobre condições e padrões de 

lançamento de efluentes, estabelecendo que os efluentes não poderão conferir ao 

corpo receptor características de qualidade em desacordo com o seu enquadramento 

definido a partir de parâmetros fixados pela resolução CONAMA 357, de 17 de março 

de 2005 que classifica as águas segundo a sua qualidade, uso e parâmetros de 

qualidade para corpos naturais (BÁRBARA, 2006) 

Segundo Brandelero (2008), há poucos trabalhos que estudam e 

quantificam a magnitude da autodepuração dos rios no Brasil, sendo que uma das 

dificuldades é o uso de modelos de qualidade das águas para o nitrogênio e o oxigênio 

e a ausência de dados sobre parâmetros cinéticos das reações dos processos 

bioquímicos. Outra dificuldade é que os escassos dados existentes na literatura se 

referem a corpos hídricos estrangeiros que apresentam clima e condições ambientais 

distintas das do Brasil. 
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Dessa forma, este trabalho propõe quantificar parâmetros essenciais na 

modelagem do oxigênio dissolvido e da demanda bioquímica de oxigênio para buscar 

correlacioná-los com as características das águas mais facilmente mensuráveis.    

2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho estão divididos em objetivo geral e objetivos 

específicos, como descritos a seguir: 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar a qualidade da água e capacidade 

de autodepuração do Ribeirão Grimpas, localizado no município de Hidrolândia, 

Goiás.  

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do presente estudo foram: 

 Verificar a existência da correlação do coeficiente de desoxigenação K1 

e a demanda bioquímica última de oxigênio (DBOu) com a quantidade e 

qualidade da água do Ribeirão Grimpas incluindo parâmetros físico-

químicos e bacteriológicos; 

 Avaliar a variabilidade espacial do coeficiente K1 e DBOu; 

 Quantificar a relação entre a DBOu e a DBO5; 

  Avaliar o atendimento à legislação ambiental dos dados investigados de 

acordo com a Resolução CONAMA nº. 357/2005. 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Autodepuração 

A matéria orgânica biodegradável presente nos corpos hídricos pode ser 

de origem natural, proveniente de fontes como a decomposição da massa vegetal e 

das fezes de animais e antrópica oriundo de lançamentos de efluentes orgânicos 

domésticos e industriais nos cursos d’água. Para alcançar o equilíbrio do meio, os 

microrganismos ali presentes se alimentam dessa matéria, e quando esse processo é 

feito em condições aeróbicas, ocorre o consumo de oxigênio. Todo curso d’água é, 
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portanto, detentor de uma capacidade de se depurar. Tal capacidade regenerativa é 

chamada de autodepuração e realiza-se por meio de processos físicos, como 

sedimentação, diluição, reaeração e processos químicos, como as reações de 

oxidação e biológicos, como a fotossíntese (REBOUÇAS et al., 2006). 

Monteiro (1975), diz que para cada corpo aquático receptor há um limite de 

lançamento de matéria orgânica biodegradável, que depende diretamente das 

características da matéria orgânica, dos microrganismos e das condições ambientais, 

o que torna necessário a avaliação da capacidade do meio aquático de receber e 

diluir, sem que suas características naturais sejam prejudicadas. 

Segundo Sperling (2007) a autodepuração é um processo que se 

desenvolve ao longo do tempo e tem estágios de sucessão ecológica que podem ser 

associados a quatro zonas fisicamente identificáveis, ilustradas figura 1: 

Zona de Águas Limpas: Encontra-se em equilíbrio no que diz respeito ao 

oxigênio dissolvido, à matéria orgânica e aos teores de bactérias. 

Zona de Degradação: Nessa zona ocorre a mistura do efluente com o corpo 

receptor, gerando um desequilíbrio no meio (NUVOLARI, 2003). O processo de 

decomposição da matéria orgânica inicia-se de forma lenta, até que tenha a 

adaptação do microrganismo com o máximo consumo de matéria orgânica, implicando 

também na taxa máxima de consumo de oxigênio dissolvido. 

Zona de Decomposição Ativa: A água apresenta-se com menor 

concentração de matéria orgânica e com maior déficit de oxigênio, muitas vezes 

dando origem ao processo de anaerobiose. 

Zona de Recuperação: A matéria orgânica consumida nas zonas anteriores 

encontra-se grandemente estabilizada, reduzindo o consumo de oxigênio dissolvido 

do meio e iniciando a recuperação. 
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Figura 1 – Principais parâmetros ao longo das cinco zonas. 

 

Fonte: SPERLING,1996. 

3.2 Oxigênio dissolvido 

A queda de oxigênio dissolvido é considerado um bom indicador de 

poluição por matéria orgânica. Isso ocorre devido a respiração dos microorganismos 

responsáveis pela autodepuração dos esgotos, afetando toda a comunidade aquática, 

uma vez que a redução nos teores de oxigênio dissolvido é seletiva para determinação 

de espécies aeróbias que conseguem sobreviver. 

O oxigênio dissolvido é fácil e simples de ser medido e seu teor pode ser 

expresso em concentrações quantificáveis e passíveis de modelagem matemática. 

Devido a essa facilidade, este tem sido o parâmetro mais utilizado para a 

determinação da poluição e da autodepuração dos corpos d´água. 

No processo de autodepuração há um balanço entre as fontes de consumo 

e as fontes de produção de oxigênio. Quando a taxa de consumo é superior à taxa de 

produção, a concentração de oxigênio tende a decrescer, ocorrendo o inverso quando 

a taxa de consumo é inferior à taxa de produção. Os principais fenômemos integrantes 

no balanço de oxigênio dissolvido em um curso d´água são a oxidação da matéria 

orgânica, a demanda bentônica, a nitrificação, a reaeração atmosférica e a 

fotossíntese (SPERLING, 2007).  



Estudo da qualidade da água e da capacidade de autodepuração do Ribeirão Grimpas – Go                              12           

P. T. S. Araújo, V. R. Silva, S. S. Soares 

Um modelo que representa a mudança de concentração de OD no tempo 

é o de Streeter Phelps. Esse modelo é constituído por uma equação diferencial 

ordinária, com dois termos, sendo um relativo a oxidação da parte biodegradável da 

matéria orgânica e o outro ao fluxo de oxigênio da reaeração atmosférica. A taxa de 

variação do déficit de oxigênio com o tempo pode ser expressa pela seguinte equação: 

𝑑𝐷

𝑑𝑡
= 𝐾1𝐿 − 𝐾2𝐷 

(1) 

Onde: 

D = (CS – Ct) = déficit em relação à saturação de OD no corpo receptor (mg/L). 

Ct = Concentração de OD no tempo t (mg/L). 

CS = Concentração de saturação de OD (mg/L). 

L = Concentração de DBO (mg/L) no tempo. 

t = tempo (dia). 

K1 = Coeficiente de desoxigenação (dia-1). 

K2 = Coeficiente de reaeração (dia-1). 

A solução dessa equação conduz a: 

𝐷𝑡 =
𝐾1𝐿0

𝐾2 − 𝐾1

(𝑒−𝐾1𝑡 − 𝑒−𝐾2𝑡) + 𝐷0𝑒−𝐾2𝑡 
(2) 

Em que: 

D0 = déficit inicial em relação à saturação de OD no corpo receptor (mg/L). 

L0 = Concentração inicial de DBO (mg/L). 

Essa é a equação geral que expressa a variação do déficit de oxigênio em 

função do tempo. A curva da concentração de OD (ODt ou Ct) pode ser obtida 

diretamente da equação 2, sabendo-se que: 

𝑂𝐷𝑡 = 𝐶𝑠 − 𝐷𝑡 
(3) 

Assim, tem-se a concentração de OD: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑠 − {
𝐾1𝐿0

𝐾2 − 𝐾1

(𝑒−𝐾1𝑡 − 𝑒−𝐾2𝑡) + (𝐶𝑠 − 𝐶0)𝑒−𝐾2𝑡} 
(4) 

O foco desse estudo é identificar os valores de L0 e K1 , e por esse motivo 

serão discutidos a seguir. 
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3.3 Coeficiente de desoxigenação e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é o parâmetro mais comumente 

utilizado na determinação do oxigênio dissolvido consumido pelos microrganismos 

aeróbios e facultativos no processo de oxidação da matéria orgânica biodegradável. 

Quanto mais elevada for a quantidade de matéria orgânica, mais oxigênio dissolvido 

será necessário para que os seres decompositores estabilizem a mesma (CHAPRA, 

1997; SEMA, 2000; MOTA, 2003 apud BARBARA, 2006). 

A análise de DBO é uma forma de determinação indireta da matéria 

orgânica biodegradável dos corpos hídricos a partir de ensaios laboratoriais. O método 

padrão de obtenção da DBO é o da incubação de amostras a uma temperatura de 20° 

C pelo período de 5 dias, padronização que favoreceu a comparação de valores 

encontrados por diversos estudos em todo o globo (MATOS, 2012). 

Para calcular a DBO é necessário compreender que ocorre uma 

progressão temporal da matéria orgânica em que o consumo de oxigênio necessário 

para estabilizar a matéria orgânica é nomeado de DBO exercida e a concentração de 

matéria orgânica remanescente na massa líquida de DBO remanescente ou DBO 

última (SPERLING, 1996). A figura 2 retrata a progressão da DBO no tempo:  

Figura 2 – DBO exercida (Oxigênio consumido) e DBO remanescente (Matéria orgânica 
remanescente) ao longo do tempo. 

 

Fonte: SPERLING, 1996. 

A cinética da reação da matéria orgânica remanescente se processa 

segundo uma reação de primeira ordem na qual a velocidade de consumo da matéria 
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orgânica carbonácea é proporcional a quantidade de matéria ainda restante na 

amostra. Assim essa velocidade será maior no tempo zero, onde a carga orgânica é 

alta, mas tende a decair progressivamente a medida que a matéria orgânica é 

consumida (SPERLING, 1996; FORMENTINI, 2010). A relação pode ser expressa 

pela equação diferencial 5. 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
=  −𝐾1 . L 

(5) 

Onde: 

L= Concentração de DBO remanescente (mg/L) 

t = Tempo (dias) 

K1 = Coeficiente de desoxigenação (dia -1) 

Integrando-se a equação 5 entre os limites L =L0 e L = Lt conduz-se a: 

L = 𝐿0 . 𝑒−𝐾1 .  𝑡  
(6) 

Onde: 

L= DBO remanescente em um t qualquer (mg/L) 

L0 = DBO remanescente em t=0 (mg/L) 

A quantidade de oxigênio consumida durante um período do teste de DBO 

(y) é:  

𝑦 = 𝐿0 − 𝐿 
(7) 

Assim a partir da equação 8 obtêm-se a quantificação da DBO exercida: 

L = 𝐿0. (1 − 𝑒−𝑘 1.  𝑡) 
(8) 

As características com efeito sobre o coeficiente K1 dependerão do corpo 

hídrico em estudo, como a temperatura da água, condições hidráulicas, geometria do 

corpo d’água e natureza da matéria orgânica (BOWIE et al apud MENDONÇA,2007). 

A temperatura tem influência no metabolismo microbiano, afetando, por 

conseguinte, as taxas de conversão da matéria orgânica. A relação empírica entre a 

temperatura e a taxa de desoxigenação pode ser expressa por: 

𝐾1;𝑇 = 𝐾1;20 𝜃(𝑇−20) 
(9) 

Onde: 

K1; T = K1 a uma temperatura T qualquer (d-1) 

K1;20 = K1 a uma temperatura T= 20º C (d-1) 
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T = Temperatura do líquido (°C) 

θ = Coeficiente de temperatura 

Considerando um mesmo valor da demanda bioquímica última (DBOu= 100 

mg/L) observa-se que valores de DBO próximos a demanda última são mais 

rapidamente atingidos com a amostra de maior K1. Segundo Sperling (1996), efluentes 

tratados possuem um menor coeficiente de desoxigenação e uma degradação mais 

lenta, pelo fato da maior parte da matéria orgânica mais facilmente assimilada já ter 

sido removida, restando apenas a parcela de estabilização mais vagarosa, o inverso 

ocorre com efluentes brutos A figura 3 mostra a progressão do oxigênio para um 

mesmo valor de DBOu e diferentes valores de K1. 

Figura 3 – Trajetória do consumo de oxigênio para diferentes valores de K1. 

 

Fonte: SPERLING,1996. 

3.4 Oxidação da matéria carbonácea e nitrogenada 

Em todos os ecossistemas ocorrem processos biológicos, que implicam no 

consumo de oxigênio, esse consumo se dá por meio de oxidações da matéria 

carbonácea, da matéria nitrogenada, da respiração no sedimento e na coluna d´água, 

processos denominados de desoxigenação (SPERLING 1996). 

A demanda carbonácea geralmente ocorre primeiro, com a presença de 

organismos heterotróficos que se alimentam da matéria orgânica e são capazes de 

derivar a energia para a oxidação do carbono orgânico, representado na equação 10. 

Nessa etapa geralmente ocorre o retardo no crescimento de bactérias nitrificantes 

necessárias para a oxidação das formas nitrogenadas (BRANDELERO, 2008). 
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Matéria Orgânica + O2 + Bactérias → CO2 + H2O +Bactérias + Energia 
(10) 

O consumo de oxigênio livre na nitrificação é referido como demanda 

nitrogenada, ou demanda de segundo estágio por ocorrer numa fase posterior as 

reações de desoxigenação carbonácea, representada na equação 11. Isto se deve ao 

fato que as bactérias nitrificantes têm uma taxa de crescimento mais lenta do que as 

bactérias heterotróficas, fazendo com que a nitrificação ocorra mais lentamente 

(SPERLING,1996). 

No segundo estágio apresentado pela equação 12 as formas reduzidas de 

nitrogênio (disponibilizadas após a quebra das cadeias carbono nitrogênio ocorridas 

no primeiro estágio) são oxidadas por microrganismos autotróficos em uma série de 

etapas até se converterem em nitratos. Segundo Branco (1978), em meio aeróbio, as 

microbactérias transformam o nitrogênio amoniacal resultante da decomposição de 

compostos orgânicos nitrogenados na oxidação carbonácea em nitritos e estes em 

nitratos. 

Amônia + O2 → Nitritos + H+ +H2O + Energia (11) 

Nitritos + O2 → Nitratos + Energia (12) 

Essa sequência de fases representa a curva de progressão teórica da DBO, 

apresentada na figura 4: 
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Figura 4 -Curva de progressão teórica da DBO. 

 

Fonte: Barbara, 2006. 

4 METODOLOGIA 

O procedimento metodológico para a caracterização hidrológica e da 

qualidade da água no Ribeirão Grimpas compreende a delimitação da área de estudo, 

atividades de campo, de laboratório e análise e modelagem dos dados obtidos durante 

o desdobramento da pesquisa. Tais atividades estão listadas a seguir. 

4.1 Área de estudo 

O Ribeirão Grimpas está localizado no perímetro urbano do município de 

Hidrolândia, a 32 km da capital do estado de Goiás, compreendido entre as 

coordenadas 49°17’46’’, 49°12’30” a oeste e 16°57’57”, 17°06’43” sul, possuindo uma 

extensão de aproximadamente 32,7 km. Ele pertence a bacia do Rio Meia Ponte, um 

dos principais recursos hídricos do Estado de Goiás e é classificado de acordo com a 

Resolução CONAMA 357/2005 como rio de classe 2, assim como a maioria dos rios 

do Estado de Goiás. A BR-153, que interliga Goiânia a São Paulo o corta no sentido 

transversal, principal via de acesso sentido Norte-Sul do município, e a rodovia GO-

219  no sentido Leste-Oeste. 
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Conforme Alves et al. (2010), o Ribeirão Grimpas está localizado na Região 

Central do Estado, onde permanecem os munícipios com maior atividade agrícola em 

que o uso de pesticidas é intenso e excessivo, gerando impactos ambientais tais como 

a contaminação de águas superficiais e subterrâneas. A Figura 5 ilustra a localização 

do Ribeirão Grimpas no município de Hidrolândia e na sua bacia hidrográfica. 
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Figura 5 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte contendo o município de Hidrolândia e a respectiva localização do Ribeirão Grimpas. 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sistema Geodésico de Referência: SAD – 69 
Fonte: SIEG – Sistema Estadual de Geoinformação – Goiás 
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4.2 Atividades de campo 

Selecionou-se quatro pontos para a realização das coletas de amostras 

para análise da qualidade da água, obtenção da DBOu e do coeficiente de 

desoxigenação (K1); em dois destes pontos foram feitas as medições de vazão, o 

ponto 1 e o ponto 3. As coletas foram realizadas nos meses de fevereiro, março, abril 

e maio de 2015.  

4.2.1 Locais de coleta  

As amostras foram coletadas no Ribeirão Grimpas no trecho  compreendido 

imediatamente a montante da captação de água bruta, para ser tratada na Estação 

de Tratamento de Água (ETA) de Hidrolândia até a jusante do lançamento do efluente 

da ETA proveniente da lavagem dos filtros. Na escolha dos pontos de coleta, levou-

se em consideração as condições de acesso ao corpo d’água e as possíveis fontes 

de contaminação ou poluição do corpo d’água. 

O ponto de coleta 1 situa-se 10 metros a montante da captação, o ponto 2 

89 metros a montante da rodovia, o ponto 3 situa-se 40 metros após a ETA e o ponto 

4 a 145 metros a jusante da ETA. Na Tabela 1 encontram-se listados os pontos de 

coletas, suas características e devidas coordenadas geográficas. 

Tabela 1 – Descrição dos pontos de coletas e suas respectivas coordenadas geográficas. 

Ponto de 
coleta 

Descrição Coordenadas 

1 10 m a montante da captação 16°57'17.77"S e 49°14'42.53"O 

2 89 m a montante da Rodovia 16°57'20.34"S e 49°14'34.60"O 

3 
40 m a jusante do ponto de 

lançamento do efluente da ETA 
16°57'25.91"S e 49°14'12.05"O 

4 
145 metros a jusante do ponto de 
lançamento do efluente da  ETA 

16°57'27.55"S e 49°14'9.47"O 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O trecho onde foram realizadas as coletas possui extensão total de 

aproximadamente 1 km. As coletas foram realizadas conforme manual da CETESB 

(2011). A Figura 6 representa a localização dos pontos de coleta com suas respectivas 

referências. 
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Figura 6 – Pontos de coleta para medição de vazão e análise da qualidade de água. 

 

Fonte: Google Earth, 2013. 

Os recipientes utilizados na coleta foram frascos de polietileno. Os pontos 

de coleta podem ser ilustrados na figura 7. 

Figura 7 - (a) Ponto de coleta 1; (b) Ponto de coleta 2; c) Ponto de coleta 3 e (d) Ponto de coleta 4. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os parâmetros medidos no instante da coleta foram a temperatura (°C) e o 

oxigênio dissolvido (mg/L).  

O método que foi utilizado para análise de OD é o eletrodométrico, baseado 

na velocidade de difusão do oxigênio molecular através de uma membrana de um 

eletrodo. Foi empregado um oxímetro portátil da marca Hach, modelo HQ 30d. 

 

4.2.2 Medição de Vazão 

Devido às pequenas dimensões do corpo d’água, onde a profundidade e o 

fluxo de água não permitem a utilização de aparelhos automáticos, utilizou-se o 

método do flutuador de medição de vazão, onde é determinada a largura do canal em 

diferentes profundidades ao longo da seção transversal e estimada a velocidade do 

fluxo (Figura 8). 
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Figura 8 - (a) Medição da largura da seção transversal do ribeirão; (b) medição da profundidade em 
intervalos de 10 cm ao longo da largura do ribeirão. 

 
(a)  

 
(b) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com o uso de uma trena foi medida a largura do canal e posteriormente 

determinada a sua profundidade média, utilizando uma haste de madeira devidamente 

marcada na escala métrica conforme recomendações de Carvalho (2008). Foram 

necessárias várias medições, com intervalos de 20 cm no ponto 1 e 10 cm no ponto 

3, ao longo da largura do canal, como mostra o esquema da figura 9. Em seguida foi 

calculada a área de cada intervalo, pela fórmula do trapézio e pela soma das mesmas 

obteve-se a área total da seção transversal do curso d’água. Feito isso, a profundidade 

média foi calculada dividindo-se a área total pela largura do canal como indicado na 

equação 13. 

Figura 9 – Esquema de medição da profundidade do curso d’água no ponto 3 . 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 �̅� = 𝐴/𝐿 
(13) 
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Onde: 

P= Profundidade média (m) 

A = Área total da seção transversal (m²) 

L = Largura do canal (m) 

O próximo passo foi estimar a velocidade média no trecho do curso d’água 

do ribeirão. Para isso usou-se um flutuador posicionado no eixo do canal e soltou-se 

para que flutuasse numa distância pré-fixada, marcando-se o tempo decorrido. Assim, 

na trajetória, estimamos a velocidade conceitualmente dividindo-se a distância pelo 

tempo, segundo a equação 14. Segundo Palhares (2007), a medição do tempo deve 

ser feita no mínimo por três vezes e quanto maior o número de repetições mais 

precisos serão os resultados. Este passo foi repetido 10 vezes para que se tivesse 

maior precisão da média da velocidade da corrente de água. 

𝑣 = 𝑑/𝑡 
(14) 

Em que: 

v = velocidade média do trecho (m/s) 

d = distância (m) 

t = tempo (s) 

Obtidas as duas variáveis necessárias para estimar a vazão, encontramos 

Q usando a equação da continuidade (equação 15). 

𝑄 = 𝑣. 𝐴 
(15) 

Onde: 

Q = Vazão (m³/s) 

v = velocidade (m/s) 

A = área (m²) 

Além da vazão, foram obtidas a profundidade média, largura, área e 

velocidade em cada seção de medição. A medição da vazão foi realizada em dois 

pontos para cada campanha amostral, escolhidos pela característica do trecho, o 

ponto 1 que fica a montante da captação de água bruta para o tratamento na ETA  e 

o ponto 3 que fica após a captação de água bruta, resultando em diferentes vazões.  
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4.3 Avaliação da qualidade da água bruta 

A avaliação da qualidade da água do Ribeirão Grimpas foi realizada no 

laboratório de Análises de Água da EEC-UFG por meio das análises físico-químicas 

e microbiológicas, apresentadas na Tabela 2, conforme (APHA-AWWA-WEF, 2012): 

Tabela 2 – Parâmetros e métodos da qualidade da água. 

Parâmetros Unidade Métodos* Descrição 

Temperatura °C 2550 B Termometria 

Oxigênio dissolvido mg/L 4500 G Eletroquimíco 

pH - 4500 B Eletrodométrico 

Cor aparente mg PtCo/L 2120 B Espectofotométrico 

Cor verdadeira mg PtCo/L 2120 B Espectofotométrico 

Turbidez UNT 2130 B Nefelométrico 

Condutividade Elétrica µS/cm 2510 B Potenciométrico 

Sólidos Totais mg/L 2540 B Gravimétrico 

Sólidos Suspensos 
Totais 

mg/L 2540 D Gravimétrico 

Matéria Orgânica mg/L - 
Permanganometria em meio 

ácido 

DBO mg/L 5210 B Respirométrico 

Coliformes Totais NMP 9223 B Substrato Cromogênico 

Escherichia Coli NMP 9223 B Substrato Cromogênico 

* Numeração dos métodos de acordo com APHA-AWWA-WEF, 2012. 

4.3.1 Determinação e avaliação da progressão da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5,20)  

As amostras para análise de DBO podem degradar significativamente 

durante o armazenamento entre coleta e análise, resultando em baixos valores de 

DBO. Deve-se minimizar a redução de DBO, analisando amostras prontamente ou no 

mínimo 2h após a coleta. Se não for possível, deve-se optar pelo resfriamento para 

temperatura de quase congelamento, cerca de 4°C durante o armazenamento de no 

máximo 24h, conforme Standard Methods (APHA-AWWA-WEF, 2012). As amostras 

foram conservadas em caixas de isopor com gelo e a temperatura monitorada e cada 

frasco foi lacrado para evitar a entrada de água e ar. As amostras foram analisadas 

imediatamente na chegada ao laboratório. 

A análise de DBO5,20  consiste em encher uma garrafa hermética com 420 

mL da amostra, e incubar à temperatura de 20°C durante 5 dias (APHA-AWWA-WEF, 
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2012). Para isto se utilizou o equipamento da marca Hach, modelo BOD Track™ II. O 

teor de oxigênio dissolvido foi medido no intervalo de 20 minutos, sendo programado 

para  analisar as amostras durante um período de 10 dias (Figura 10). 

Figura 10 - Amostras no BOD Track™ II para obtenção da DBOu. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foram utilizados dois equipamentos que comportam 6 frascos cada um, 

totalizando 12 frascos e possibilitando a análise dos quatro pontos amostrais em 

duplicatas, minimizando assim, os riscos de perda de dados, caso um equipamento 

apresentar falhas de leitura e também para melhorar os resultados obtidos através da 

variação. Deste modo, foi determinada a DBO5 para calcular a relação desta com a 

DBOu. 

4.4 Análise e modelagem dos dados 

O processo de modelagem dos dados seguiu os seguintes passos: (1) os 

dados foram obtidos do equipamento BOD Track™ II; (2) foi plotado um gráfico de 

DBO x tempo; (3) foram calculados o coeficiente K1 e a DBOu por meio do ajuste da 

equação 6 da página 14, aos dados experimentais usando o SciDavis; (4) foram 

realizados os cálculos de vazão pelas equações 13, 14 e 15; (5) foram tabulados os 
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dados de qualidade da água, hidráulicos, K1 e DBOu; (6) foi feita uma análise 

preliminar de correlação entre as variáveis. 

A análise de correlação foi realizada pelo programa computacional 

SciDavis, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, através de regressões 

lineares e não lineares, em que se considerou valores do coeficiente acima de 0,7 

como uma forte correlação e de 0,39 a 0,69 como uma correlação moderada. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Vazão 

As dez medições de vazão dos pontos 1 e 3 de cada campanha amostral, 

no período de fevereiro a maio de 2015 está apresentada na figura 11. Pode-se 

observar uma variabilidade temporal dos valores de vazão, em que nos meses de 

fevereiro e março obteve-se valores mais baixos, cerca de 0,2 m³/s e nos meses de 

abril e maio ocorreu um aumento da vazão, compreendida entre 0,3 m³/s e 0,5 m³/s. 

Figura 11 - Variação da vazão nos pontos 1 e 3 nos meses de fevereiro a maio de 2015. 

 

Nota: fev 1 – Vazão medida no mês de fevereiro, ponto 1; fev 3 – vazão medida no mês de fevereiro, 
ponto 3 e assim sucessivamente. 

O aumento da vazão é decorrente do aumento das chuvas no período, 

ressaltando-se que o período de chuvas deste ano ocorreu tardiamente. 
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5.2 Avaliação da qualidade da água bruta 

O OD foi obtido no instante da coleta entre temperaturas de 23,4 a 25,9 °C. 

De acordo com a figura 12, a variação da concentração no tempo apresentou um leve 

crescimento, entre 6,96 e 7,58 mg/L. 

Figura 12 - Variação do OD nos meses de fevereiro a maio de 2015.. 

 

 

Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na figura 

13. Nos gráficos estão representados os valores médios, as medianas, os valores 

máximos e mínimos e os limites superiores e inferiores do intervalo de dados que 

compreende os quatro pontos amostrais da coleta nos meses de fevereiro, março, 

abril e maio. 

Figura 13 – Variação dos parâmetros físico-químicos no tempo. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e)  

(f) 

 
(g)  

(h) 

Nota: SST = Sólidos Suspensos Totais; ST = Sólidos Totais.   

Percebe-se que na coleta do mês de abril houve um aumento da cor 

aparente, cor verdadeira, SST e da turbidez do corpo d’água, justamente no mês de 

maior vazão. A precipitação deste período, causadora do aumento das vazões 

desagrega partículas sólidas e o seu transporte para o corpo d’água. 
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Na figura 13(e), o pH manteve-se levemente ácido (6,0 – 6,8) com uma 

tendência de decrescimento e na 13(g) a condutividade manteve-se em uma faixa 

estreita.  

Os parâmetros microbiológicos estão exibidos na figura 14. Verifica-se que 

os coliformes totais também apresentaram um comportamento conforme os 

parâmetros físico-químicos em função da vazão. A E. coli não segue esse padrão, 

mas apresenta uma tendência de aumento nos meses de abril e maio. 

Figura 14 - Variação de parâmetros microbiológicos no tempo. 

 
(a) 

 
(b) 

Nota: (a) Coliformes Totais; (b) E. coli. 

A figura 15 mostra o decaimento da matéria orgânica durante os cinco 

primeiros dias de incubação a 20ºC após as coletas. A linha de ajuste se deriva de 

uma regressão não linear de dados baseada na equação 6, página 14. 
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Figura 15 - Ajuste do decaimento da matéria orgânica no tempo. 

 

Nota: M.O. = Matéria orgânica 

O valor do coeficiente de decaimento da matéria orgânica é de 0,19 d-1 com 

a concentração inicial de matéria orgânica de 9,74 mg/L. 

As correlações realizadas entre os parâmetros analisados com a vazão do 

ribeirão são identificadas na figura 16, onde se mostra o ajuste de uma regressão 

linear com sua respectiva equação e seu coeficiente de determinação, R². 

Pode-se verificar uma forte correlação entre os parâmetros e a vazão, uma 

vez que os coeficientes de determinação ficaram acima de 0,7, destacando a cor 

aparente com o melhor coeficiente de determinação. 

Figura 16 - Parâmetros que apresentaram uma boa correlação com a vazão.  

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Nota: Ca = Cor Aparente; Cv = Cor verdadeira; Tur = Turbidez; SST = Sólidos Suspensos Totais; Prof. 
méd. =Profundidade Média; M.O. = Matéria Orgânica. 

Não se aferiu um bom coeficiente de determinação da DBOu com a vazão, 

como mostra a figura 17, devido à grande dispersão dos dados, mas percebe-se uma 

tendência visual dos dados, uma vez que a DBOu decai com o aumento da vazão. 

Nota-se ainda que na figura 16 (f) a M.O. cresce com o aumento da vazão e na figura 

17 a DBOu decresce com a vazão. 
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Figura 17 - Análise de tendência da DBOu com a vazão. 

 

 
Os parâmetros físico-químicos que apresentaram uma covariância com a 

DBOu foram os SST e os STD. Os coeficientes de determinação da regressão não 

linear (figura 18 (a)) e da regressão linear (figura 18(b)), também foram baixos devido 

a dispersão dos dados, mas diante de inúmeras variáveis, pode-se dizer que eles 

possuem uma certa interdependência. A parcela dissolvida das partículas em 

suspensão é predominante orgânica aumentando a DBO. 

Figura 18 - Parâmetros que obtiveram correlação com a DBOu. 

 
(a) 

 
(b) 

Nota: SST = Sólidos Suspensos Totais; STD = Sólidos Totais Dissolvidos 

Os parâmetros físico-químicos apresentaram forte correlação entre si, onde 

os coeficientes de determinação também ficaram todos acima de 0,7 através 

regressões lineares, como visto nas figuras 19 e 20. 
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Figura 19 - Análise de correlação entre os parâmetros físico químicos. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

 
(e)  

(f) 

Nota: Ca = Cor aparente; Cv = Cor verdadeira; Tur = Turbidez; SST = Sólidos Suspensos Totais; 
M.O. = Matéria Orgânica. 

Destacam-se as correlações entre turbidez e cor aparente, figura 19(d), e 

entre M.O. e turbidez, figura 20(c), com alto valor do coeficiente de determinação. Para 

a estimativa da Matéria Orgânica, essa equação de regressão é útil, uma vez que o 
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procedimento de análise é minucioso e demorado, podendo assim, ser aplicado a 

equação obtida em função da turbidez, parâmetro rápido e prático de se estimar. 

Figura 20 - Análise de correlação entre os parâmetros físico-químicos. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Nota: Ca = Cor aparente; Cv = Cor verdadeira; Tur = Turbidez; SST = Sólidos Suspensos Totais; 
M.O. = Matéria Orgânica. 
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5.3 Determinação e avaliação da progressão da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5,20)  

A decomposição e estabilização da matéria orgânica ocorrem na presença de 

oxigênio. A taxa com que o oxigênio é retirado no meio é conhecido como coeficiente 

de desoxigenação, e este está relacionado com demanda bioquímica de oxigênio 

(BARBARA, 2006). 

A análise do decaimento da matéria orgânica foi possível a partir dos resultados 

do coeficiente de desoxigenação e da DBO para cada ponto amostrado. Os dados da 

DBOu e K1 provenientes da primeira coleta, não foram obtidos pelo equipamento. A 

alta qualidade da água e a baixa quantidade de matéria orgânica, resultado em uma 

DBO muito pequena que o aparelho não conseguiu medir. Dessa forma a respeito da 

primeira coleta, serão apresentados e discutidos apenas dados físicos, químicos e 

bacteriológicos. 

Os resultados apresentados para a DBOu e o K1, presentes nas Figuras 21, 

22 e 23, foram medidos em duplicatas para todas a coletas. Por meio da leitura de 

dados realizada pelo equipamento foi possível verificar variações numéricas entre a 

DBOu e K1 das duplicatas. Esta pequena modificação de valores de K1 e DBOu 

fornecida pelas duplicatas, é atribuída às diferentes fases de desenvolvimento e 

reprodução dos microrganismos, visto que apesar de se tratar da mesma água é difícil  

a identificação do quantitativo e do qualitativo destes microrganismos, de modo a 

replicar condições extremamente iguais nos recipientes amostrados A granulometria 

dos sólidos é outro fator que apresenta relação direta com a presença de 

microrganismos, uma vez que uma maior superfície de contato permite maior 

aglomeração, entretanto não se pode relacionar de forma direta a granulometria  dos 

sólidos com a matéria orgânica presente, pois esta, pode ser constituída de 

componentes inorgânicos não biodegradáveis. 

As amostras de água permaneceram no equipamento para a leitura pelo 

período de dez dias para avaliação do tempo necessário de consumo de oxigênio e 

estabilização da curva de DBO. Os valores médios obtidos da DBOu e de k1 são 

respectivamente 1,56 mg /L e 5,48 d-1. 

Segundo Thomann e Fitzpatrich (1982) existe uma relação entre o coeficiente 

de desoxigenação e a profundidade: cursos d’água com profundidade entre 0,0914 a 

0,3048 m apresentam K1 compreendidos entre 0,6 e 5,0 d-1; cursos d’água com 
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profundidade entre 0,3048 a 0,183 m apresentam K1 compreendidos entre 0,08 a 5 d-

1; cursos d’água com profundidade entre 1,83 a 12,2 m apresentam K1 compreendidos 

entre 0,08 a 0,5 d-1. Conforme o modelo estrutural proposto por estes autores foi 

verificado uma variação superior no valor obtido de K1  para este curso d água, essa 

variação pode ser justificada  por se tratar de um rio de país tropical, visto que estes 

valores  de referencias foram obtidos por estudos de rios com de países temperados  

que apresentam com situações físicas , químicas e ambientais , distintas. 

Figura 21 – Progressão da DBO em função do tempo (Segunda coleta). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Nota: (a) Curvas da DBO do primeiro ponto em duplicatas;(b) Curvas da DBO do segundo ponto em 
duplicatas (c) Curvas da DBO do terceiro ponto em duplicatas;(d) Curvas da DBO do quarto ponto em 

duplicatas. 

Figura 22 – Progressão da DBO em função do tempo  (Terceira coleta). 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Nota: (a) Curvas da DBO do primeiro ponto em duplicatas;(b) Curvas da DBO do segundo ponto em 
duplicatas (c) Curvas da DBO do terceiro ponto em duplicatas;(d) Curvas da DBO do quarto ponto em 

duplicatas. 

Figura 23 – Progressão da DBO em função do tempo (Quarta coleta). 

 
(a) (b) 

(c) (d) 

Nota: (a) Curvas da DBO do primeiro ponto em duplicatas;(b) Curvas da DBO do segundo ponto em 
duplicatas (c) Curvas da DBO do terceiro ponto em duplicatas;(d) Curvas da DBO do quarto ponto em 

duplicatas. 

A figura 24 apresenta a variabilidade temporal e espacial do coeficiente de 

desoxigenação (K1) em que se observa a grande amplitude de valores obtidos para o 

Ribeirão Grimpas. De todas as maneiras observa-se valores ligeiramente superiores 

em abril, mês em que os parâmetros físico químicos também foram mais altos. 
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Figura 24 – Variação temporal (a) e espacial (b) do coeficiente de desoxigenação, K1. 

 
(a)  

(b) 
 

No ponto 1, por causa da captação oferecer características de barramento, 

o trecho indicou uma faixa estreita de valores de k1 devido as baixas velocidades de 

escoamento em que se encontra, semelhante a ambientes lênticos. 

Brandelero (2008) obteve valores de k1 para o Rio Meia Ponte (médio porte) 

entre 0,12 d-1 e 1,05 d-1, entre a seca e a estação chuvosa, respectivamente. Já 

Barbara (2006), obteve os valores de k1 entre 0,20 d-1 a 0,29 d-1 para o Rio Araguari, 

um rio amazônico de grandes dimensões. No Ribeirão Grimpas os valores de k1 foram 

de 2,29 d-1 a 8,29 d-1, valores bastante altos em comparação com os de Brandelero 

(2008) e de Barbara (2006). Mas deve-se levar em consideração as proporções em 

dimensão e vazão dos rios estudados. O Ribeirão Grimpas é estreito e raso, 

possuindo baixa vazão, explicando o aumento de k1. 

Como a profundidade média do ribeirão em estudo é pequena, 0,25 m, o k1 

adquiriu maiores valores do que nos trabalhos dos autores previamente mencionados. 

5.4 Atendimento à Legislação pertinente 

A Resolução CONAMA 357 de 2005, estabelece limites individuais para 

cada parâmetro em cada classe, referentes aos padrões de qualidade das águas. A 

Tabela 3 apresenta os valores máximos permitidos (VMP) para rios de classe 2, 

regulamentados pela Resolução e apresentam as faixas dos valores obtidos para os 

parâmetros analisados no presente trabalho. 
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Tabela 3 – VMP para Padrão de Qualidade das Águas para Classe II - Resolução 357 e valores 
obtidos do Ribeirão Grimpas. 

 
Turbidez 

(UNT) 
pH 

STD  
(mg/L) 

Cor verdadeira  
(mg PtCo/L) 

DBO5,20 
(mg/L) 

OD  
(mg/L) 

CONAMA 100 6,0 – 9,0 500 75 ≤ 5 ≥ 5 

VALORES 
OBTIDOS 

(4,7 – 39,6) (6,0 – 6,8) (5,7 – 9,1) (22 – 83) (0, 8 – 2,7) (6,96 – 7,58) 

Fonte: CONAMA, 2005. 

Os resultados analisados dos parâmetros físico-químicos mostram que, o 

valor de turbidez mais alto foi de 39,6 UNT e se se encontra dentro do limite 

estabelecido pelo padrão de qualidade das águas de classe 2.Esse alto  valor de 

turbidez foi obtido  no  ponto 3, que é após o lançamento do efluente da ETA, no 

entanto no momento da coleta não estava tendo lançamento do efluente da ETA.o 

qual se encontra dentro do limite estabelecido pelo padrão de qualidade das águas de 

classe 2. A cor verdadeira excedeu o limite estabelecido em 8 mg PtCo/L, no ponto 4, 

pós lançamento do efluente da ETA, no período de chuvas.  

O mínimo de OD na água deve ser de 5 mg/L e os valores obtidos para o 

ribeirão em estudo atendem aos padrões com uma boa margem de segurança, bem 

como para a DBO5,20. Os outros parâmetros físicos e químicos estão de acordo com 

os limites estabelecidos pela Resolução 357/05. 

6 CONCLUSÕES 

O Ribeirão Grimpas, manancial de abastecimento do município de 

Hidrolândia, apresentou no período avaliado uma vazão na faixa de 0,1 a 0,5 m³/s. 

Trata-se de um corpo d’água com baixa vazão, com pequena profundidade e largura. 

Em relação aos parâmetros físico-químicos, percebe-se que quando há um 

aumento da precipitação e consequente aumento da vazão, ocorre aumento da 

matéria orgânica, da turbidez, dos sólidos suspensos e da cor. O mesmo não ocorre 

com os parâmetros pH e Condutividade, que se mantém mais estáveis à oscilação da 

vazão, porém percebe-se um baixo pH, provavelmente decorrente da decomposição 

mais intensa de M.O. 

Foram identificadas correlações entre os parâmetros físico-químicos. Os 

coeficientes de determinação encontrado nestas correlações foram superiores a 0,7. 

Essa correlação é interessante e útil no caso da falta de alguns parâmetros, ser 
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possível estimar o seu valor a partir do conhecimento de outros parâmetros para o 

Ribeirão Grimpas. 

O coeficiente de desoxigenação (k1), é um parâmetro essencial na 

modelagem da qualidade da água e difícil de ser determinado devido aos 

equipamentos e técnicas específicas e a grande quantidade de fatores associados a 

ele. A sua determinação para uso em modelos matemáticos proporcionaria 

simplificação dos processos de análises de qualidade da água, tal como a 

compreensão da capacidade de assimilação de matéria orgânica de cada corpo 

hídrico. Para o ribeirão grimpas foram obtidos valores de k1 compreendidos entre 2,29 

d-1 a 8,29 d-1, considerados altos quando comparados a Brandelero (2008), Barbara 

(2006) e Sperling (2007), porém já foi ressaltado que o coeficiente de desoxigenação 

é um parâmetro complexo e pode modificar bastante devido a caraterísticas próprias 

de cada corpo hídrico. 

A relação obtida entre a DBOu e a DBO5 foi de 1, visto que no quinto dia já 

atingiu a demanda total de oxigênio. Segundo Sperling (1996), de maneira geral, a 

relação DBOu/DBO5 é igual a 1,46. A DBOu não proporcionou boa correlação com os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, porém houve uma correlação com a 

vazão, SST e STD. A concentração da DBO5 do Ribeirão Grimpas enquadrou-se na 

resolução CONAMA 357, pois todos os valores obtidos foram inferiores ao valor 

máximo permitido de 5 mg/L. 

Tanto o K1 quanto a DBOu, por não oferecerem boas correlações com os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, não possibilitaram realizar um modelo 

matemático que representasse o corpo hídrico em questão. Estudos futuros poderão 

espaçar mais os pontos de coletas e acrescentar os nutrientes na análise, pois as 

características do corpo d’agua mudam ao longo do percurso e os nutrientes como 

fósforo e nitrogênio podem ter alguma correlação com a DBO e o K1. 
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