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RESUMO 

 

Todas as decisões relacionadas à qualidade e quantidade de recursos hídricos dependem de 

sistemas de monitoramento consistentes e bem elaborados. Assim, a definição das escalas 

espacial e temporal de amostragem é fundamental para a consistência e confiabilidade dos 

resultados e informações geradas. Ressalta-se que a amplitude de variação dos processos 

ecológicos pode ser maior em um período diário se comparados a períodos sazonais em um ano. 

A partir desse argumento a presente pesquisa analisou a variação temporal, ciclo nictemeral e 

ciclo anual de parâmetros limnológicos (turbidez, pH e temperatura) e sua importância em 

procedimentos de aquisição de dados para monitoramento, validação de modelos ecológicos e 

para estratégias de gerenciamento de Estações de Tratamento de Água. 

 O estudo comparativo foi realizado no ribeirão João Leite, importante manancial de 

abastecimento do município de Goiânia (GO). Os resultados apresentaram amplitude de 

variações estatísticas significativas dentro do teste T, para os diferentes ciclos no trecho de rio 

investigado. As maiores amplitudes de variação, para turbidez, ocorreram no ciclo nictemeral. O 

que indica importantes questões para análise. Primeiro a necessidade, conforme o objetivo 

proposto, de um estudo abrangente da frequência temporal e duração da amostragem na 

definição de programas de monitoramento de qualidade de água. Segundo. Os resultados 

também corroboram a afirmação de que a melhoria da qualidade dos dados de entrada, para 

calibração de modelos é um fator importante para viabilizar a sua aplicação sistemática em 

estudos ambientais. E cabe destacar que de modo geral, uma coleta simples em um ciclo de 24 

horas é pouco representativa para descrever a amplitude de variação da qualidade da água, sendo 

assim uma importante ferramenta para o gerenciamento de uma estação de tratamento de água. 

Palavras-chave: Variação Nictemeral, Monitoramento Ambiental, Qualidade da água. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

 A água é um dos elementos essenciais para a vida, e o homem é o seu principal usuário e 

agente poluidor. Para Miranda e Teixeira (2004) a água é parte vital no desenvolvimento, 

sobrevivência e manutenção de todas as formas de vida. A evolução humana, e seu processo de 

alterações ocorridas como a revolução industrial, o novo modelo econômico adotado, o 

capitalismo e as novas inter-relações sociais entre outros, historicamente, trouxeram à tona uma 

grande preocupação com este recurso. Em decorrência desses processos e consequentemente o 

aumento na demanda de água, este recurso vem sendo tratado como sendo vulnerável e finito há 

pouco tempo, devido ao uso insustentável e a degradação dos sistemas físico-biológicos e de 

qualidade de vida da sociedade.  

Neste cenário de preocupação, o saneamento tem o importante papel de adotar medidas 

para garantir ao homem um ambiente com condições que proporcionem o seu bem estar e sua 

saúde. O saneamento, segundo Mota (2006), compreende as atividades de abastecimento de 

água, sistemas de esgoto, coleta e destino final do lixo, drenagem de águas pluviais, controle de 

insetos e roedores entre outros aspectos. 

 Para o consumo deste bem é necessário que a água tenha qualidade adequada, ou seja, 

não contenha impurezas em níveis superiores aos valores fixados pelos padrões de potabilidade. 

Nesse contexto é necessário que se adote meios eficientes de monitoramento da qualidade de 

água de maneira a suprir as necessidades humanas, de forma satisfatória e sustentável sem causar 

grandes impactos aos ambientes aquáticos.  

Contudo, em sua maioria, a água não está disponível nos mananciais com a qualidade 

recomendada para o consumo humano, havendo então a necessidade da classificação das águas 

superficiais e a partir daí incluir medidas de monitoramento de variáveis chaves para que a 

qualidade seja determinada e relacioná-las com parâmetros legais para definir o tipo de uso do 

recurso hídrico em estudo. 

A partir das considerações delineadas, faz-se necessário um estudo da dinâmica aquática 

para identificar os melhores usos que podem ser dados aos mananciais, com o objetivo de avaliar 

a existência de variações dos padrões de qualidade, para fomentar ações de gestão, planejamento 

e mitigação ou recuperação da área estudada. Assim, metodologias mais eficientes de 

monitoramento de água buscam eliminar as fragilidades do sistema visando à preservação 

ambiental, a qualidade e a disponibilidade. 
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O Ribeirão João Leite é o principal manancial de abastecimento de água da Região 

Metropolitana de Goiânia. Em sua criação, a cidade de Goiânia foi planejada para ter 50 mil 

habitantes. O crescimento da população aconteceu num processo desordenado, provocando 

muitos transtornos quanto ao uso do solo em fundos de vales, destruição da cobertura vegetal e 

poluição dos mananciais (SANTOS, 2012). O foco deste trabalho esteve concentrado na região 

onde é feita a captação de água bruta do ribeirão citado, que tem como função social o 

abastecimento público após o devido tratamento. 

 Para o entendimento da dinâmica do ribeirão e sua relação com o tratamento de água faz-

se necessário um estudo de qualidade de água, avaliando seus aspectos físicos e químicos, pois 

só assim será possível fornecer informações para a detecção e predição de processos que 

interfiram na qualidade de água para o abastecimento público, como por exemplo, processos de 

eutrofização, salinização, contaminação.  

Estudos feitos pela comunidade acadêmica usualmente, utilizam formas diferentes de 

amostragem em diferentes períodos do dia.  

A partir de estudos realizados no Açude Epitácio Pessoa na Paraíba através da análise das 

variações limnológicas na coluna d‟água durante ciclos de 24 horas, coordenados por Diniz, 

Barbosa e Ceballos em 2006 e Fernandes em 2010, comprovaram que houve estratificação na 

coluna d‟água, geralmente durante o dia, seguidos de circulação durante a madrugada, devido ao 

esfriamento da água causado pela diminuição da temperatura do ar e pelo aumento da velocidade 

do vento, detectados in loco. 

Neste cenário foi possível concluir que a qualidade de água com pior nível foi verificada 

no período noturno devido a mistura da coluna d‟água e do revolvimento da coluna do material 

do fundo.  

Para um ciclo nictemeral analisado em vinte e quatro horas percebeu-se que a maior 

amplitude dessa variação ocorre no período noturno. Nesse contexto, é mais fácil detectar 

variações físicas e químicas num mesmo dia e entre épocas de estiagem e chuva (BARBOSA, 

TORRES, COUTINHO, 1988). 

Portanto o estudo da variação nictemeral aponta tanto variações no comportamento dos 

organismos como variações dos fatores físicos e químicos da água ao longo do período estudado. 

Dessa forma é possível entender a ecologia dos corpos hídricos sob a ótica de uma análise da 

dinâmica diária das variações limnológicas e dessa forma correlacioná-los com o tratamento de 

água para que sejam atendidos os padrões legais para o consumo. 

A partir daí é possível fornecer princípios de manejo e gestão para elaboração de modelos 

preditivos que viabilizem o aumento da vida útil do corpo d‟água, em particular destinado ao 

consumo humano, aumentar a eficiência das estações de tratamento e mitigar os impactos 
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ambientais negativos provenientes de atividades antrópicas que ocorrem no entorno da captação 

e nas suas bacias de drenagem. 

Perante isso entra em cena a exigência de um sistema de monitoramento de qualidade de 

água composto por indicadores, cuja proposta é relacionar as interações entre ambiente e 

sociedade, com o propósito de gerar informações fidedignas para planejar estratégias e analisar 

políticas públicas, de modo a identificar alternativas viáveis de construção do desenvolvimento 

mais duradouro e justo nos sistemas urbanos de abastecimento de água. 

Desse modo para minimizar os problemas relacionados com a água é necessário uma 

gestão adequada dos recursos disponíveis com metodologias de pesquisas satisfatórias. A falta de 

uma boa gestão dos sistemas de monitoramento traz uma série de impactos negativos para o 

ambiente, a sociedade e a economia.  

 

CAPÍTULO 2. OBJETIVO  

 

Os objetivos deste trabalho são: 

 Comparar a amplitude de variação dos parâmetros limnológicos pH, temperatura e 

turbidez, em dois ciclos sazonais: anual e nictemeral; 

 E avaliar sua importância em procedimentos de aquisição de dados para monitoramento, 

validação de modelos ecológicos e para estratégias de gerenciamento de Estações de 

Tratamento de Água. 

 

 

 

CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. PARÂMETROS LEGAIS  

 Para dar subsídio a importância de se criar metodologias sólidas para monitoramento dos 

recursos hídricos, a legislação brasileira possui em todas suas esferas leis e portarias que 

identificam e justificam a elaboração e aperfeiçoamento das mesmas. 

 Através de um Sistema de Informações Ambientais é possível o monitoramento das ações 

do homem sobre o ambiente e as respostas deste, na forma de impactos, pois assim será possível 

retirar informações pertinentes para a tomada de decisões que levam em consideração os 

componentes do meio ambiente (SOARES, 2001). 
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3.1.1 Legislações Federais 

Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

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

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A definição deste sistema baseia-

se na coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre os recursos 

hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Leva-se em consideração os seguintes 

fundamentos presentes em seu Art. 1 nos incisos IV, V e VIº: 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

A referida lei possui como principais objetivos assegurar que a atual e as futuras 

gerações possuam água com qualidade e quantidade suficiente por meio do consumo 

consciente, da racionalização e da defesa dos recursos hídricos contra possíveis eventos 

hidrológicos críticos.  

Para que os objetivos desta lei sejam cumpridos a mesma possui instrumentos 

pertinentes como: Plano de recursos hídricos que trata-se de planos diretores que atuam 

do gerenciamento dos recursos hídricos de cada bacia; Enquadramento dos corpos d‟água 

que é a classificação feita a partir das características do corpo hídrico e de seus usos de 

acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 dos corpos d‟água em: doces, salgadas, 

salobras e salinas; e Sistema de informações que é o Sistema Nacional de Informações 

sobre os Recursos Hídricos (SNIRH) e tem o propósito de fornecer subsídios para a 

formulação dos Planos de Recursos Hídricos, além de reunir, divulgar e atualizar 

permanentemente dados sobre qualidade, quantidade, disponibilidade e demanda pelos 

recursos hídricos do país. 

A Lei das Águas delimitou a bacia hidrográfica como unidade territorial para 

atuação e implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) onde se 

deve dar o gerenciamento dos recursos hídricos, permitindo o planejamento do uso das 
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águas e favorecendo a integração das questões ambientais com a gestão das águas, uma 

vez que as atividades desenvolvidas nas áreas a montante de um rio trazem implicações 

a jusante dos corpos d‟água. Por isso a necessidade de ações mais coordenadas e 

integradas, visto que uma mesma bacia hidrográfica pode abranger vários municípios ou 

mesmo estados (ANA, 2012).  

Diante disso nota-se a importância do Sistema Nacional de Informações sobre os 

Recursos Hídricos (SNIRH), de uso nacional para tomada de decisão, que levam em 

consideração os conjuntos dos meios: físico, antrópico e socioeconômico.  

 

3.1.2 Legislações Estaduais 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Goiás 

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Goiás (PERHGO) é um documento 

que tem o objetivo de atuar como instrumento básico na definição da Política e da Gestão dos 

Recursos Hídricos (SECIMA, 2015). Primeiramente foi feito uma caracterização geral do Estado 

de Goiás, descrevendo suas características o meio físico e do meio biótico e também aspectos 

socioeconômicos e culturais.  

 Neste documento foi definido qual a melhor forma de utilizar os recursos hídricos do 

Estado para que a qualidade das águas seja recuperada onde estiver degradada e continue boa e 

própria para os seus múltiplos usos. Em seu capítulo 8 o PERHGO destaca a importância a 

articulação entre gestão de recursos hídricos, saneamento e gestão territorial devido ao fato de 

que as políticas de controle de qualidade da água através do controle do uso do solo, apresentam 

limitada eficácia, onde a competição pelos recursos hídricos é intensa. 

 Há um tópico relevante no capítulo 9 que inclui o saneamento básico ao Programa de 

Investimentos do PERHGO e recomenda as empresas de saneamento e prefeituras, em relação ao 

abastecimento:  

 

“· Prever a instalação macro e micro medidores nos sistemas de abastecimento 

de água; 

· Investir em programas e estudos que visem a redução de perdas físicas, bem 

como em reposição de redes e equipamentos; 

· Buscar melhorias nas Estações de Tratamento De Água, fazendo ajustes no 

tipo de tratamento às características de água bruta, com o objetivo de diminuir 

as perdas de água com lavagem dos filtros;” 
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Lei nº 11.414, de 22 de janeiro de 1991 

A lei Nº11.414, de 22 de janeiro de 1991 dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos e Minerais e dá outras providências. De acordo essa lei cabe ao Estado de Goiás 

elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos Hídricos e Minerais, contendo suas 

diretrizes e metas. Sendo que esse será elaborado sob a coordenação da Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA). 

Dentre as atribuições da SECIMA está a responsabilidade de promover o monitoramento dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de forma que garanta que seu uso seja racional e 

integrado; e coordenar tecnicamente a execução do Plano.  

3.1.3 Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011  

A portaria Nº 2.914 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Esta se aplica à água 

destinada ao consumo humano proveniente de sistema e solução alternativa de abastecimento de 

água. De acordo com o artigo terceiro e quarto desta portaria toda água destinada ao consumo 

humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água; e toda água 

destinada ao consumo humano, independentemente da forma de acesso da população, está sujeita 

à vigilância da qualidade da água.  

Para controle da qualidade da água cabe aos municípios, dentre outras competências, 

exercer a vigilância da mesma em sua área de competência, em articulação com os responsáveis 

pelo controle da qualidade da água para consumo humano e garantir informações à população 

sobre a qualidade da água para consumo humano e os riscos à saúde associados.  

Conforme art. 13 da referida portaria: 

Compete ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo humano: 

I - exercer o controle da qualidade da água; 

I - garantir a operação e a manutenção das instalações destinadas ao 

abastecimento de água potável em conformidade com as normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das demais normas 

pertinentes; 

III - manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, nos termos 

desta Portaria, por meio de: 
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a) controle operacional do(s) ponto(s) de captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição, quando aplicável; 

b) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de atendimento dos requisitos 

de saúde estabelecidos em norma técnica da ABNT para o controle 

de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água; 

c) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de inocuidade dos materiais 

utilizados na produção e distribuição que tenham contato com a água; 

d) capacitação e atualização técnica de todos os profissionais que atuam de 

forma direta no fornecimento e controle da qualidade da água para consumo 

humano; e 

e) análises laboratoriais da água, em amostras provenientes das diversas partes 

dos sistemas e das soluções alternativas coletivas, conforme plano 

de amostragem estabelecido nesta Portaria; 

 Fica também a cargo deste monitorar a qualidade da água no ponto de captação, 

conforme estabelece o art. 40 desta Portaria, no qual este monitoramento deve ser realizado 

semestralmente no ponto de captação da água bruta para análise de acordo com os parâmetros 

exigidos nas legislações específicas.   

 

3.2 CICLOS NICTEMERAIS 

 No contexto temporal o estudo da variação nictemeral compreende tanto variações 

comportamentais dos organismos como variações dos fatores físicos e químicos da água ao 

longo de um dia. As análises da dinâmica diária das variáveis limnológicas podem ser 

consideradas muito importantes para entender a ecologia de sistemas hídricos (ESTEVES et al., 

1994). 

Segundo Cangani et al. (2008) é necessário o desenvolvimento/aplicação de 

metodologias de diagnósticos eficientes para a resolução de problemas socioambientais, 

sobretudo referente a problemática envolvendo recursos hídricos. A partir disso surge a 

necessidade de estudar os corpos hídricos, pois assim será possível a compreensão do mesmo e 

da sua ecologia aquática, com a finalidade de planejamento, manutenção ou recuperação. 

Mas antes mesmo deste diagnóstico é necessário o estudo dos processos que 

influenciaram nas características da água nos seus aspectos físicos, químicos, biológicos e nos 

aspectos indiretos de influência, como as características socioeconômicas e culturais daqueles 

que o usufruem. 

 Cabe destacar diferentes pesquisas que caracterizam alguns esforços na construção do 

conhecimento sobre o tema. Sendo assim vários estudiosos buscaram dentro da sua área do 

conhecimento utilizar metodologias de monitoramento. 
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 Como por exemplo, para avaliar a variação espaço-temporal da comunidade 

fitoplanctônica em um reservatório eutrófico do semi-árido Nascimento (2010), monitorou a 

dinâmica do curso d‟água tanto espacialmente como sazonalmente e identificou quais as 

variáveis ambientais que exerciam maior influência sobre o ambiente. E concluiu que a 

temperatura da água, o pH e a precipitação pluviométrica foram os fatores que interferiram na 

variação temporal do fitoplâncton.  

A partir deste contexto vários estudos em ciclos nictemerais, ou seja, ciclos temporais, 

referente à qualidade de água foram e estão sendo feitos. Sendo que o maior objetivo desses 

estudos envolvendo ciclos nictemerais é desenvolver programas de gestão e manejo dos recursos 

e mitigar os impactos ambientais sobre estes. 

Diniz, Barbosa e Cebalos (2006) realizaram um estudo no Açude Epitácio Pessoa e no 

Açude de Bodocongó no estado da Paraíba, que tem como fim social o abastecimento público, 

que avaliou as variações limnológicas (aspectos físicos, químicos, biológicos) na coluna d‟água 

dos dois corpos hídricos durante ciclos de 24 horas. Esse estudo foi desenvolvido em dois 

períodos, um de estiagem e outro de chuva. A partir do estudo realizado pode-se detectar a 

variabilidade da qualidade de água e a influência que isso pode trazer para o tratamento de água.  

Feita as análise dos dados os autores concluíram que houve estratificação térmica e 

mistura nos dois açudes, mesmo esses possuindo características diferentes. O açude Bodocongó 

teve maior instabilidade térmica devido a menor área e maior regularidade do perímetro.  

O estudo realizado por Fulan, Davanso e Henry (2009) possuiu a finalidade deverificar se 

a abundância dos macroinvertebrados aquáticos tem relação direta com variação dos parâmetros 

físicos e químicos da água. 

A metodologia dessa pesquisa envolveu uma investigação em um ciclo nictemeral de 24 

horas no período da seca e da chuva em uma lagoa próximo ao Rio Paranapanema em São Paulo. 

Os autores chegaram a conclusão de que a concentração de oxigênio dissolvido foi uma das 

variáveis que mais atuou sobre a abundância e diversidade dos microinvertebrados. Foi 

comparada também a concentração de oxigênio em um ciclo anual e neste experimento ficou 

comprovado que ao longo do ano sua concentração também sofreu alterações significativas.  

Pinto, Cunha, Carvalho  (2010) realizaram em Curitiba-PR um estudo nictemeral de rios 

urbanos para identificar os processos físico-químicos que neles ocorrem, fazendo um 

monitoramento contínuo e frequente. Para elaboração desse estudo foram realizadas 

campanhas de amostragem em dois dias, das 7:00 às 21:00 H, com monitorados em intervalos de 

cinco minutos, através da utilização de uma sonda Multiparâmetro Horiba U-53, calibrada 

previamente para sua utilização. A partir dos resultados encontrados os autores constataram que 

a qualidade da água do rio não atendeu os parâmetros necessários e isso, provavelmente, 
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aconteceu por conta da grande influência de despejos domésticos detectados na região, o que 

eleva as concentrações de DQO, nitrogênio amoniacal e ortofosfato em decorrência 

do predomínio de material orgânico proveniente dessas fontes. 

Em 2010 Santos, Costa e Teixeira realizaram um estudo com o intuito de comparar a 

qualidade da água à montante e à jusante do lançamento do efluente da ETE municipal, gerida 

pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara (DAAE). A metodologia 

utilizada incluía um ciclo de variação nictemeral de 24 horas no Ribeirão das Cruzes, 

Araraquara-SP.  

Nesse estudo foi avaliada a variação nictemeral de parâmetros físico-químicos e 

biológicos do ribeirão. A metodologia empregada para tal objetivo iniciou-se com a 

determinação de dois pontos diferentes para as coletas de amostras, um a montante e o outro a 

jusante do lançamento da ETE. Posteriormente, com essas amostras foram realizadas análises 

imediatas e análises laboratoriais dos indicadores físico-químicos e microbiológicos. Para as 

análises imediatas, feitas em campo. 

Como resultados foi possível perceber que a temperatura variou entre os pontos a 

montante e a jusante do ponto de lançamento da ETE Já valores de condutividade elétrica 

encontrados no ponto a jusante foram mais elevados quando comparados aos encontrados a 

montante. O parâmetro OD apresentou a montante e a jusante valores mínimos às 21 horas e 

valores máximos às 5, 6 e 9 horas. E por fim, a concentração do parâmetro STD não apresentou 

variação no ponto a montante durante o período analisado. 

Krupek, Branco, Peres (2012), realizaram uma pesquisa comparativa de parâmetros 

limnológicos de duas bacias de drenagem da região Centro-Sul do estado do Paraná, Sul do 

Brasil. A finalidade do estudo foi compará-las e analisar as características limnológicas de seus 

ecossistemas lóticos.  

Para a execução dessa pesquisa as medições foram realizadas dentro de uma transeção de 

dez metros de comprimento, sendo que todas as variáveis foram medidas em campo. A largura 

foi medida com uma trena, as profundidades foram tomadas com uma régua, a velocidade da 

correnteza foi determinada por um correntômetro. Já para a análise dos parâmetros temperatura, 

condutividade, pH, turbidez e oxigênio dissolvido utilizou-se uma sonda multifunção.  

Os resultados obtidos foram conforme o esperado de acordo com a hipótese proposta 

inicialmente. De um modo geral, os valores nominais para todos os parâmetros limnológicos 

estudados encontraram-se muito próximos, o que, de certa forma é resultado da ação de fatores 

mais amplos ou regionais atuando sobre tais características na área de estudos como um todo. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O presente estudo refere-se à porção da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, onde é 

feita sua captação pela Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara situada no município de 

Goiânia-GO. A bacia do Ribeirão João Leite compreende os municípios de Goiânia, Anápolis, 

Ouro Verde de Goiás, Nerópolis, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis e Terezópolis de Goiás, 

conforme figura 01, abaixo, que demonstra os limites da bacia hidrográfica do Ribeirão. A 

referida bacia está localizado entre as latitudes 16° 13' e 16° 39' Sul e longitudes 48° 57' e 49° 

11' Oeste e segundo (Santos, 2010) possui uma extensão de drenagem de 770km².  

 

Figura 1. Limite dos municípios abrangidos pela bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite. (Fonte: Diagnóstico 

Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite). 
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Em relação à formação geomorfológica sabe-se que a bacia Hidrográfica do Ribeirão 

João Leite contém rochas muito antigas, do período Pré-Cambriano, onde os processos erosivos 

esculpiram um relevo plano a suavemente ondulado, circundado por relevos mais elevados, de 

acordo com Silva (2009). A figura 02, abaixo, mostra o tipo de ocupação do solo da região da 

bacia, com presença de áreas pavimentadas, como a BR 153, e áreas urbanas ao seu redor. 

 

Figura 2. Ilustração detalhada das ocupações e abrangências bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite. (Fonte: 

Diagnóstico Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite). 

 

A vegetação predominante é do bioma cerrado, ocorrendo também Cerradão, mata de 

galeria próxima aos cursos d‟água, Floresta Tropical Subcaducifólia e Caducifólia (Bonnet, 
2007). 

A Estação de Tratamento de Água na qual foram realizados os estudos trata-se da ETA 

Jaime Câmara localizada em Goiânia-GO, setor Negrão de Lima, Avenida Vereador José 

Monteiro. Essa ETA realiza o tratamento de água do Ribeirão João Leite para o abastecimento 

público de parte da capital goiana. De acordo com a Companhia de Saneamento do Estado de 

Goiás (SANEAGO) é a primeira Estação de Tratamento de Água da Capital, foi inaugurada em 
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1953, está a uma altitude de 749m e sua produção abastece 55% da população goiana, com uma 

vazão média mensal de 4.200.000 m³/mês.  

As unidades que constituem a ETA são: captação, calha Parshall, floculadores mecânicos 

e hidráulicos, decantadores, e 14 filtros. Destaca-se que a  ETA sofreu alterações no decorrer dos 

anos, uma vez que a demanda cresceu à medida que a cidade desenvolveu-se bem como sua 

população se expandiu. As figuras 3 e 4, abaixo, são do curso normal do Ribeirão e do seu ponto 

de captação.  

  

 

Figura 3. Curso normal do Ribeirão João Leite usado para a captação de água. (Fonte:www.saneago.com.br) 

 

  

Figura 4. Local, no Ribeirão João Leite, onde a água é captada e conduzida para a Estação de Elevatória de Água 

Bruta. (Fonte: www.saneago.com.br) 

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS  AMOSTRADOS 

 

 A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros que traduzem as 

suas principais características físicas, químicas e biológicas (SPERLING, 1996). 

http://www.saneago.com.br/
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 Os itens seguintes descrevem os principais parâmetros físico-químicos que foram objetos 

de estudo deste trabalho.   

 

4.2.1 Temperatura 

A temperatura é a medida da intensidade de calor sendo sua unidade de medida o grau 

celsius (°C). É um parâmetro importante, pois está diretamente ligada às características da 

água, tais como: viscosidade, densidade e oxigênio dissolvido. Ela deve ser analisada em 

conjunto com outros parâmetros, como por exemplo, oxigênio dissolvido (SPERLING, 

1996).  

A temperatura exerce influência nas atividades biológicas e no crescimento das espécies, 

pois está relacionada com a disponibilidade de oxigênio no ambiente aquático. A 

temperatura altera a solubilidade dos gases e a cinética das reações, fazendo com que a 

interação dos poluentes com o ecossistema aquático seja bastante influenciada por sua 

variação.  

Este parâmetro está condicionado pela altitude, latitude, estação do ano, período do dia, 

taxa de fluxo e profundidade de cada lugar (CETESB, 2007).  

4.2.2 Potencial Hidrogeniônico 

O potencial hidrogeniônico representa a concentração de hidrogênio H+, dando uma 

indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de pH é 

de 0 a 14(SPERLING,1996). O pH influencia nos efeitos sobre a fisiologia das espécies e a 

alteração do grau de acidez ou neutralidade pode decorrer de reações como a fotossíntese. 

Este parâmetro é influenciado pela quantidade de matéria orgânica a ser decomposta, que 

pode ser ocasionado por despejo de efluente doméstico.  

O consumo de gás carbônico pelos vegetais para a realização da fotossíntese diminui a 

concentração de ácido carbônico e consequentemente eleva o pH. Isso pode ocorrer com a 

proliferação de plantas aquáticas, ou até mesmo com o fenômeno da eutrofização.  

 

 

 

4.2.3 Turbidez 

 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água 

conferindo uma aparência turva à mesma. Pode ter como origem partículas de substâncias 
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orgânicas finamente divididas, partículas de rochas, argila e silte. O aumento da turbidez na água 

faz com que ocorra redução da zona eutrófica, ou seja, menor taxa de fotossíntese, que resulta  

Segundo Fernandes, o parâmetro turbidez é de suma importância, visto que para atingir a 

qualidade da água para o abastecimento é necessário realizar o processo de coagulação e 

filtração. Caso a captação seja feita com águas mais turvas a adição do coagulante será em maior 

concentração, e a desinfecção dessa água pode ser comprometida, pois os agentes infecciosos 

podem achar uma forma de se proteger nessas partículas. 

Os maiores valores de turbidez podem ser encontrados na época chuvosa, pois estão 

associados às águas de enxurrada que transportam material orgânico e inorgânico da bacia de 

drenagem, pela lixiviação do solo. Outro fator que também pode alterar esta variável é 

disposição de efluentes domésticos e/ou industriais no corpo hídrico, acarretando o aparecimento 

de grande concentração de material orgânico suspenso (ESTEVES, 1998). 

 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

4.3.1. Fonte de dados Primários 

 Os dados primários, usados para a confecção do ciclo nictemeral de 24 horas, foram 

obtidos a partir de amostras coletadas de hora em hora com a sonda multiparamétrica da marca e 

com o pHmetro, aferidas no mesmo ponto em que a SANEAGO coleta suas amostras para 

determinação da qualidade da água local. O ponto de coleta encontra-se na latitude 

16º38‟32,02”S e longitude 49º14‟57,29”O. Conforme figura 05 abaixo com ponto vermelho 

destacado sendo o local da coleta Para aferição das variáveis de qualidade física da água utilizou-

se a sonda multiparamétrica que efetuou a medição dos seguintes parâmetros: temperatura e 

turbidez. Para tal procedimento, submergiu-se a sonda no ponto pré-determinado da captação do 

Ribeirão João Leite deixando-a agir por alguns instantes até que a mesma conseguisse realizar a 

leitura de todos os parâmetros desejados. Concomitantemente realizou-se as medições da 

variável pH com o aparelho pHmetro da mesma forma que a sonda, o aparelho foi submergido 

no ponto desejado e retirado quando o mesmo acusasse o término da aferição da variável. Esses 

procedimentos foram repetidos de hora em hora formando um ciclo nictemeral de 24 horas. 

Foram realizadas três amostras em cada equipamento para cada hora de cada variável, para que o 

resultado da amostra fosse o mais preciso possível, portanto para cada variável foram efetuadas 

três leituras e dessas realizaram-se as médias. Esse processo foi iniciado às 21 horas do dia 03 

dezembro de 2015 e findado às 21 horas do dia 04 de dezembro de 2015. 
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Figura 5. Local da coleta de dados (Fonte: www.googleearth.com.br) 

 

4.3.2  Fonte de dados Secundários 

 Para início desse estudo, realizado na captação de água do Ribeirão João Leite da ETA 

Jaime Câmara, a concessionária responsável pelo tratamento de água (SANEAGO) foi contatada 

com o intuito de contribuir com informações do local preciso onde são diariamente realizadas as 

coletas de água. Portanto, foram fornecidas as informações de que as coletas foram realizadas 

diariamente, durante todos os dias do ano de 2014, no mesmo horário, período da manhã, e na 

captação de água do Ribeirão João Leite no ponto em média 30 centímetros depois da grade 

grosseira do reservatório onde a água é coletada e direcionada para o devido tratamento.  

 

Em seguida foi protocolado formalmente junto à SANEAGO um ofício para que nos 

fosse enviado o relatório em formato de média anual contendo as variáveis desejadas medidas 

diariamente ao longo do ano de 2014 para a confecção do ciclo anual analisado nesta pesquisa.   

  

4.3.3. Tratamento dos Dados 

 Para a devida interpretação dos dados, tanto primários quanto secundários, os mesmos 

foram submetidos à análise estatística do teste-T (Student). Para essa análise foi utilizado o 

software Statistica, fornecido pelo Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia da UFG, 

http://www.googleearth.com.br/
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onde compararam-se os ciclos nictemeral e anual. Nesse software foram confeccionados todos os 

cálculos estatísticos para as amostras, como média (M), desvio padrão (DP) e probabilidade de 

significância (P). Também foram confeccionados os gráficos do tipo caixa representando a 

comparação estatística entre cada variável usando os dois ciclos, para que as diferenças 

encontradas em cada amostragem ficassem visualmente mais notáveis.  

Para elaboração do teste-T foram utilizados a situação bicaudal, visto que a amostragem 

de cada ciclo trata-se de duas situações diferentes, e o tipo três, pois a amostragem de cada ciclo 

possui graus de liberdade diferentes. Na interpretação dos resultados considerou-se que o valor 

de “p” para cada variável igual ou menor a 0,05 como estatisticamente significativamente 

diferente. Também utilizou-se o Software Microsoft EXCEL 2003 para efetuar os cálculo da 

média dos dados do período de estudo como medida de tendência central e de valores máximos e 

mínimos.  

 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TEMPERATURA 

O modo como a radiação solar incide sobre a coluna d‟água determina os padrões de 

distribuição da temperatura. Portanto para o gerenciamento da qualidade da água, é fundamental 

que seja considerado o padrão e a distribuição de temperatura, já que esta pode influenciar 

fenômenos importantes, como a solubilidade de gases na água, a taxa de reação da fotossíntese, 

processos metabólicos e outros. 
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Comparando os resultados obtivemos máximas de 27,26 ºC para a análise anual e 26,80 

ºC para análise em 24 horas, médias de 24,47ºC e 25,89ºC respectivamente e mínima de 21,62 ºC 

e 25,04ºC. Nota-se que a maior variação ocorreu na mínima em que a menor temperatura se deu 

na análise anual que corresponde ao mês de julho (Figura 06). 

 

 Figura 06- Resultados dos valores obtidos de temperatura (ºC) para variação nictemeral em 24 horas e 

média anual. 

Utilizando o teste T para estes dados obtivemos o gráfico abaixo (Figura 07). Pode- se 

verificar que a variação existente nesta amostra é significava pois o valor de „p‟ para esta 

variável é 0,000756, visto que as médias, máximas e mínimas são distintas. Percebe-se também 

que para a análise anual a variação é bem maior do que na variação nictemeral, visto que o 

desvio padrão da primeira está em torno de 1,7 e na segunda de apenas 0,5. Considerando assim 

que no segundo caso as temperaturas são mais homogêneas no decorrer do dia. 
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Figura 07- Resultado estatístico para o Test T de temperatura (ºC) para variação nictemeral em 24 horas e média 

anual. 

 

 5.2 pH 

O pH expressa a intensidade da condição ácida ou básica de uma solução, e este interfere 

na coagulação química que ocorre na estação de tratamento de água. Pois nesta etapa ocorrem 

reações do coagulante com a água e formação de espécies hidrolisadas com carga positiva. E o 

tipo deste depende do pH da água, pois para cada espécie de coagulante existe uma faixa ótima 

para sua atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da análise dos dados percebeu-se que a variação de pH para os dois métodos de 

coleta não foi significativo em termos para análise de gráfico para as máximas, médias e 

mínimas, visto que todas ficaram na faixa de 7,0 a 7,95 (Figura 08).  
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Figura 08- Resultados dos valores obtidos de pH para variação nictemeral em 24 horas e média anual. 

 

 Entretanto se analisarmos a variação dentro de cada método podemos verificar que essa 

variação não é significativa, pois o desvio padrão para a análise de 24 horas ficou em torno de 

0,17 e para a outra 0,12. Ou seja, até a variação dentro de cada amostra é muito pequena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porém se levarmos em consideração a análise do Test T, a variação existente nos dois 

métodos é considerado significativa pois o valor de „p‟ encontrado foi de 0,0033587, conforme a 

Figura 09 abaixo. 
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Figura 09- Diferença entre a variação do pH em um ciclo de 24 horas (nictemeral) e a média anual.  

5.3 Turbidez 

A turbidez da água é causada pela matéria orgânica e inorgânica em suspensão. Este 

parâmetro indica a capacidade da água em dispensar a radiação. E também por ser 

determinante na dosagem de coagulante a ser usado, pois uma vez escolhido este deverá agir 

de forma eficiente no processo de remoção de sólidos em suspensão.  

Além disso, águas com alto valor de turbidez podem até inviabilizar uma ETA, pois o 

tratamento necessário pode ser muito dispendioso devido ao alto valor para manutenção dos 

equipamentos e alta geração de resíduo (lodo). 

 

Segundo este estudo a variação que ocorre em comparação às análises de 24 horas e a 

anual é bastante significativa, tendo como as máximas em 66,67 UNT e 37,33 UNT, médias 

62,67 UNT e 22,91 UNT, e mínimas 59,67 e 7,87 UNT, respectivamente (Figura 10).   
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Figura 10- Resultados dos valores obtidos de turbidez (UNT) para variação nictemeral em 24 horas e média anual. 

 

 A máxima na análise da variação em 24 horas pode ser explicada devido ao fato de que 

no horário em que ela foi verificada, as 04h37min da manhã, a captação não estava em plena 

capacidade máxima, visto que a captação opera com quatro bombas, e neste momento estava 

operando apenas com 50% de sua capacidade, o que ocasionou um acúmulo de água em um 

espaço restrito do reservatório e uma menor vazão de água captada que acarretou maior 

concentração de sólidos em suspensão naquela hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém analisando a variação existente em cada amostra, notamos que o desvio padrão na 

análise nictemeral ficou em torno de 1,80 e na anual 10,5. Para análise estatística a variação entre 
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as amostras é significativa pois o valor de „p‟ encontrado é de 0,0000001, conforme figura 11 

abaixo. 

 

Figura 11- Resultado estatístico para o Test T turbidez (UNT) para variação nictemeral em 24 horas e média anual. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO 

 

O monitoramento da qualidade da água é o esforço em obter informações qualitativas e 

quantitativas das características físicas, químicas e biológicas da água por meio de amostragem e 

análises estatísticas.  

O tipo de informação procurada depende dos objetivos da rede de monitoramento e esses 

objetivos variam desde a detecção de violações dos padrões de qualidade da água do corpo 

d‟água até a determinação das tendências temporais da qualidade da água. O projeto da rede de 

monitoramento significa a definição dos pontos de amostragem, da frequência temporal e 

duração da amostragem e da seleção das variáveis a serem medidas (Sanders et al.,1983 apud 

Soares, 2001). 

De acordo com o Manual de procedimentos de amostragem e análise físico-química de 

água da EMBRAPA de 2011, para determinar os parâmetros físico-químicos da água é 

necessário realizar amostragens em campo, imediatamente após a coleta, pois assim evitam-se 
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alterações em suas propriedades. Para cumprir este propósito existem hoje no mercado, 

medidores multiparamétrios portáteis que realizam medições precisas e simultâneas dos 

parâmetros a serem avaliados. 

Diante disso o estudo realizado neste trabalho optou por realizar as medições in loco, para 

manter os resultados inalterados. O monitoramento foi planejado e operado de forma a mostrar 

as condições físicas e químicas para ser capaz de registrar as alterações ambientais que advém da 

comparação de dois métodos: análise nictemeral e anual. 

Portanto nos resultados obtidos é possível notar a diferença de amplitude nos resultados 

para cada variável analisada. Pois houve variações tanto dentro de cada amostra quanto entre as 

mesmas. Isso prediz que as técnicas utilizadas têm suas peculiaridades visto que o 

comportamento para cada parâmetro é influenciado de maneira diferente dentro de um mesmo 

dia como no decorrer de um ano. 

 

MÉTODOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA VALIDAÇÃO DE MODELOS 

ECOLÓGICOS 

 

Todo modelo ecológico depende da validação de dados do campo, daí a importância da 

qualidade desses dados. De acordo com Soares (2001) os problemas mais comuns encontrados 

nos dados de qualidade da água acontecem por conta de erros nas medidas, sejam elas nos 

aparelhos utilizados, dados perdidos ou erros de calibração. Essas deficiências são comuns e 

podem ser sanadas através de novas buscas de metodologias mais adequadas do ponto de vista 

técnico e econômico. 

Outra relação também está no fato da necessidade frequente de que a aferição da variável 

a ser amostrada seja coletada mais de uma vez, para que possíveis erros ocasionados no 

momento da amostragem possam ser identificados e descartados, assim não havendo prejuízo 

para a pesquisa. Neste estudo foram aferidas três vezes cada variável para a mensuração de uma 

mesma amostra com o intuito de que o resultado fosse o mais preciso possível. 

Logo, a melhoria da qualidade dos dados de entrada dos modelos é um fator importante 

para viabilizar a sua aplicação sistemática em estudos ambientais (TOLEDO E NARDOCCI, 

2012). Pois, os métodos para a coleta e monitoramento das variáveis a serem analisadas podem 

levar a resultados bem distintos. Uma alternativa para o aperfeiçoamento constante da qualidade 

da aquisição de dados e tratamento dos mesmos é a frequente comparação entre diversas 

metodologias aplicáveis ao estudo, assim como fizeram Toledo e Nardocci em 2012 quando 

realizaram a comparação entre metodologias distintas para estimar a poluição veicular em São 

Paulo, dessa forma puderam definir qual a mais fidedigna a realidade. Portanto, cabe ao autor da 
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pesquisa, após uma grande busca bibliográfica, avaliar quais as metodologias mais aplicáveis as 

condições do local onde será realizado o estudo e as finalidades que se pretende com o mesmo, 

isso com o intuito de definir a melhor metodologia a ser empregada. Caso haja a possibilidade de 

determinar e aplicar mais de uma metodologia na busca dos resultados da pesquisa, esses 

possuirão maior robustez e maior grau de confiança, uma vez que será possível ao final dessa a 

comparação entre as mesmas e então salientar qual a mais pertinente e empregá-la.  

  

ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA 

 A avaliação da qualidade da água utilizando variáveis físicas e química é uma ferramenta 

importante para o conhecimento e gerenciamento de uma estação de tratamento, o método em 

que isso será avaliado influencia fortemente para o funcionamento correto da ETA conforme os 

moldes da legislação para qualidade de água. Mudanças bruscas na qualidade de água, bruta e 

tratada, devem ser previstas, e medidas.  

 De modo geral, constatou-se que para os parâmetros estudados a variabilidade de 24 

horas é significativa e difere da análise anual. E isso já é considerado em parte pelos gestores de 

qualidade de água visto que na Portaria do Ministério da Saúde de número 2.914 de 2011, exige-

se o monitoramento da qualidade de água tratada na saída do tratamento para alguns parâmetros 

seja feita de 2 em 2 horas. 

Porém esta mesma análise não é compulsória para monitoramento da água bruta que 

chega à estação, segundo a mesma portaria, conforme artigo 40 transcrito abaixo: 

“Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistemas ou soluções 

alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, supridos 

por manancial superficial e subterrâneo, devem coletar amostras semestrais da 

água bruta, no ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros 

exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de avaliação de risco à 

saúde humana”. 

 

 Portanto são necessárias novas estratégias de monitoramento de água bruta e em vez de 

pensar num monitoramento que prevê a variação temporal do parâmetro a ser analisado, ou seja, 

acompanhar em intervalos de tempos predeterminados, utilizar o intervalo de variação de 

parâmetros chaves, e através de estudos para cada corpo hídrico responsável pelo abastecimento, 

verificar qual seria a faixa de variação mais significativa para cada variável. Tendo em vista isso, 

é necessário prever metodologias para que sejam feitos estes monitoramentos, de forma 

eficiente. 

Neste trabalho ao comparar uma análise de água em um ciclo anual com um ciclo 

nictemeral para as variáveis pH, temperatura e turbidez, ocorreram variações significativas em 
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todos os parâmetros estudados. Dessa forma, percebe-se que para esses parâmetros, o ideal seria 

ter uma visão mais ampla de como a água se comporta no decorrer do dia, notadamente no que 

diz respeito a turbidez, visto que esta é de extrema importância para o tratamento, pois interfere 

diretamente na qualidade da água a ser tratada, na concentração de coagulante, na manutenção 

dos equipamentos, principalmente no decantador e filtros, sendo que valores altos de turbidez 

predizem maior geração de lodo e consequentemente maior frequência de limpeza destas 

unidades, além de maior gasto de água para lavagem. 

Segundo estudo realizado em Minas Gerais foi apresentado um novo índice de qualidade 

da água, direcionada para água bruta captada por estações de tratamento convencionais. De 

acordo com este índice os parâmetros: turbidez, cor verdadeira, cianobactérias, algas, pH, E. coli, 

ferro e manganês apresentam relevância quanto ao tratamento de mananciais. A partir disso 

construiu-se uma tabela que demonstra as faixas aceitáveis de cada parâmetro para o período de 

chuva e de estiagem (Souza, 2008). 

Este índice foi denominado de Índice de Qualidade de Água Bruta (IQAB) e está 

demonstrado nas figura 12 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-  Exemplo de cálculo do IQAB para o período chuvoso e de estiagem. Fonte: Souza (2008). 

 

 Portanto para o resultado de turbidez encontrado na pesquisa tanto para o ciclo anual 

tanto para o nictemeral a faixa não corresponde ao IQAB proposto por Souza (2008). A presença 
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de turbidez elevada na água bruta dos mananciais utilizados como fonte de água para 

abastecimento resulta em um consumo elevado de reagentes na etapa de floculação/sedimentação 

durante o tratamento da água nas ETA‟s, encarecendo o processo e o custo de água para 

consumidor final. 

De modo geral, uma coleta simples em um ciclo de 24 horas para um único dia é pouco 

representativa para descrever as variâncias da informação de acordo com Pinto et al. (2013), pois 

para estratégias de gestão deve-se prever análises de água para tratamento durante 24 horas por 

dia e 365 dias por ano. 

 

CONCLUSÃO 

 

A comparação entre os dois ciclos, anual e nictemeral, realizada na presente pesquisa 

constatou por meio do teste estatístico T (Teste de Student) e das análises de seus gráficos que a 

amplitude da variação do parâmetro turbidez é maior em um período de 24 horas. Porém a 

análise de cada ciclo separadamente mostra o contrário em relação aos parâmetros temperatura e 

pH, os quais possuíram amplitude de variação significativamente maior dentro do ciclo anual em 

relação ao ciclo nictemeral. 

A análise da dinâmica diária das variáveis limnológicas estudadas pH, temperatura e 

turbidez são consideradas muito importantes para o entendimento da estrutura e funcionamento 

de sistemas aquáticos. Portanto, evidencia-se através dos resultados apresentados a relevância de 

um monitoramento constante e frequente dos corpos hídricos para a manutenção da boa 

qualidade da água, Portanto estas alterações que ocorrem em suas variáveis e nas medidas 

adotadas devem ser constantemente reavaliadas. Logo o monitoramento fiel e preciso de 

parâmetros físico-químicos da água influencia favoravelmente uma série de mecanismos 

associados à gestão de recursos hídricos. 
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