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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho de conclusão de curso é constituído de três capítulos. O capítulo I contém a 

introdução geral, a problemática da pesquisa, os objetivos gerais e específicos e a revisão da 

literatura relacionada à temática da pesquisa. Já o capítulo II é composto pelo artigo científico 

tratando da relação entre o uso do solo e a qualidade da água que populações rurais do Estado 

de Goiás tem acesso. Por fim, o capítulo III, apresenta as considerações finais obtidas através 

do desenvolvimento deste projeto. 

⮚ Capítulo I: Introdução, problema de pesquisa, objetivos e revisão da literatura. 

⮚ Capítulo II: Artigo – Avaliação do índice de qualidade das águas de mananciais 

superficiais localizados em comunidades rurais do estado de Goiás. 

⮚  Capítulo III: Considerações Finais. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

A água é um dos recursos (natural e não renovável) responsáveis pela manutenção da vida na 

Terra, e, por ser considerada de suma importância, discussões envolvendo sua qualidade e sua 

potabilidade para consumo humano é uma preocupação crescente da humanidade (em função 

da escassez do recurso água e da deterioração da qualidade dos mananciais). 

Nos ambientes rurais, a carência de políticas públicas e de implementação de infraestruturas 

apropriadas são considerados aspectos preocupantes. Segundo dados do Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística, entre os anos de 1991 a 2010 (IBGE, 2010 apud FUNASA, 2019), 

houve um crescimento no percentual de domicílios que utilizavam como forma de 

abastecimento a rede de distribuição de água, no entanto, no último ano do estudo, cerca de 

72% dos domicílios rurais utilizavam como fontes poços/nascentes ou outras formas de 

abastecimento (carros-pipa, cisterna de água de chuva, rio, açude, lago e igarapé), sendo que os 

mananciais superficiais constituíam a principal fonte de abastecimento, colocando assim em 

risco a saúde da população devido a  maior suscetibilidade aos diversos tipos de contaminações.  

Contaminação e poluição são termos frequentemente utilizados de forma imprópria em relação 

à sua definição científica. Nass (2002) caracteriza a poluição como uma “alteração nas relações 

ecológicas, provocada pelo ser humano, que prejudique, direta ou indiretamente, nossa vida ou 

nosso bem-estar”. A contaminação, ainda segundo o autor, seria a “presença, num ambiente, de 

seres patogênicos, que provocam doenças, ou substâncias, em concentração nociva ao ser 

humano”.  Assim, se as substâncias presentes no meio não provocam alterações ecológicas ao 

longo do tempo, está água não estará poluída, mas se forem nocivas à saúde humana estarão 

contaminadas. Contudo, considerando como foco a água para consumo humano, se compostos 

tóxicos estiverem presente na água em concentrações abaixo dos limites legais, então ele não 

é, naquela situação, um contaminante. Assim, para fins de abastecimento, tem-se que uma água 

contaminada está também poluída, pois a contaminação faz mal à saúde e também impede seu 

uso para os fins propostos.  



16                                                   Interferência do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais... 

 

I. C. G. C. Chagas, L. S. Morais 

As características da água estão associadas a uma série de processos que ocorrem no corpo 

hídrico e em sua bacia de drenagem (BRASIL, 2006; 2014). Dessa forma, tanto o 

monitoramento da qualidade de água quanto a identificação dos riscos de contaminação das 

fontes de água utilizadas para abastecimento são de vital importância para o acesso das 

comunidades rurais à água em qualidade adequada (SILVA, 2019). No Brasil, três normativas 

se destacam no que tange ao tema: a Portaria GM/MS n. 888 (BRASIL, 2021), que dispõe sobre 

o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade; e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 357 (BRASIL, 2005), 

que estabelece, dentre outras providências, as condições e padrões de qualidade das águas 

superficiais.  

Segundo a Resolução nº 357 (BRASIL, 2005), alterada e complementada pela Resolução n° 

430 (BRASIL, 2011), a qualidade da água pode ser representada através da avaliação de 

substâncias ou indicadores. Segundo Fugita (2018), a qualidade águas é retratada por meio dos 

parâmetros e padrões normatizados que indicam suas características biológicas, físicas e 

químicas. Qualquer alteração nesses parâmetros, seja decorrente processos naturais ou por 

atividades antrópicas (domésticas, industriais e/ou agrícolas) pode interferir diretamente em 

sua potabilidade e acarretar graves consequências à saúde humana e ao ecossistema (ANA, 

2013).  Segundo Derísio (2000) são essas características, que se mantidas dentro dos limites 

permissíveis, viabilizam determinados usos e constituem os critérios ou padrões da qualidade 

da água.  

2. PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

Considerando os riscos socioeconômicos e ambientais da contaminação dos recursos hídricos, 

pesquisas dedicadas ao estudo da qualidade da água de abastecimento destinadas às 

comunidades rurais, bem como suas possíveis fontes de contaminação, possuem relevância 

científica e social expressiva por tratarem de condições precárias de saneamento ambiental, 

visto que contribuem para uma melhor compreensão dos fatores que podem interferir na 

segurança hídrica. 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a interferência do uso e ocupação do solo na qualidade 

das águas superficiais em comunidades rurais do estado de Goiás. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para cumprir o objetivo geral deste trabalho foi necessário alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Caracterizar a qualidade físico-química e microbiológica das águas superficiais 

disponíveis nas comunidades rurais do estado de Goiás; 

b) Avaliar as águas superficiais utilizadas pelas comunidades por meio da aplicação do 

Índice de Qualidade de Água de Bascarán; 

c) Caracterizar o uso do solo preponderante em cada localidade; 

d) Relacionar o uso do solo com qualidade das águas superficiais nas comunidades rurais 

do estado de Goiás.  

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO ESPACIAL 

O estado de Goiás é o sétimo maior estado em extensão territorial do país, com uma área de 

340.106 km² e possui 246 municípios. Localizado na região Centro-Oeste do Brasil, Goiás é 

limitado ao norte pelo estado do Tocantins, a oeste por Mato Grosso, a sudoeste por Mato 

Grosso do Sul, a sudeste por Minas Gerais e a leste pela Bahia (IMB, 2018a). 

Quanto aos solos no estado de Goiás, o Instituto Mauro Borges (IMB, 2018b) os caracteriza 

como de fertilidade natural variável, uma vez que esta depende do tipo de relevo predominante 

e de sua rocha geradora. Apesar de apresentar grande variação de classes, o grupo de solo 

predominante no Estado é o Latossolo e a cobertura vegetal original do Estado (Cerrado) foi, 

em sua maioria, substituída por monocultura e pasto. Vegetação de Floresta Estacional 

Semidecidual remanescente aparece apenas em pequenas áreas descontínuas ao longo do vale 

do Araguaia (NASCIMENTO, 1992).   
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O clima na maior parte do Estado, segundo Nimer (1989), apresenta característica subúmida, 

com estação chuvosa no verão, estação seca com duração média entre quatro e cinco meses, e 

é predominantemente quente com oscilações entre temperaturas amenas e elevadas, o que faz 

com que se tenha pouca diferenciação entre as estações do ano.  

Em Goiás nascem rios responsáveis por alimentar três importantes regiões hidrográficas do 

país: Tocantins/Araguaia, São Francisco e Paraná. Segundo o levantamento realizado pelo IMB 

(2018b), o estado de Goiás contribui em 21,35% na região hidrográfica do Tocantins/Araguaia, 

16,06% na região hidrográfica do São Francisco e 0,48% na região hidrográfica do Paraná. 

Quanto aos rios, os principais do estado de Goiás são Araguaia, Paranaíba, Aporé, São Marcos, 

Corumbá, Claro, Paranã e Maranhão, com grande influência da sazonalidade das precipitações 

na alteração de suas vazões e cujos principais canais de drenagens são o Rio Araguaia, o Rio 

Paranaíba, o Rio das Almas e o Rio Paranã (NASCIMENTO, 2017; PINTO FILHO, 2019). 

3.2. RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS RURAIS 

O acesso à água em regiões rurais normalmente se dá, por fontes naturais (de forma subterrânea 

ou superficial) e, segundo Rigobelo et al. (2009), essas fontes de abastecimento são bastante 

suscetíveis a diversos tipos de poluição. Um dos tipos de poluentes que afetam o abastecimento 

de água potável nessas comunidades são os agrotóxicos, cujo consumo elevado tem ocasionado 

a inserção de substâncias tóxicas nesse meio e sua consequente acumulação nos fatores bióticos 

e abióticos do ecossistema (RIBAS E MATSUMURA, 2009). 

As principais formas de poluição superficial de solos e águas acontecem por meio de dos 

processos de escoamento e lixiviação; onde o agrotóxico, caso seja muito solúvel em água, é 

facilmente carreado pela água da chuva (BOHNER, ARAÚJO E NISHIJIMA, 2013; 

NASCIMENTO, 2013). As águas superficiais podem ser afetadas por escoamento superficial 

(ou “runoff”) de superfícies de solo contaminado, assim como por material de erosão também 

contendo solo contaminado, e arraste até águas superficiais (ANDREA, 1998). 

“A água que se infiltra e se torna subterrânea possui uma dinâmica própria e, de acordo com o 

tipo de aquífero, pode sofrer constante recarga (como de chuvas e corpos de água), bem como 

interferência direta e indireta das ações do homem” (RIBEIRO et al., 2007, p. 689). Uma vez 

presentes no meio ambiente, os diversos tipos de contaminantes podem se dispersar ou 

bioacumular. Segundo Faria (2004), mesmo que as substâncias cheguem aos mananciais em 
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pequenas concentrações, a possibilidade de bioacumulação faz com que estes compostos se 

tornem altamente prejudiciais à cadeia alimentar, em que os seres humanos se encontram no 

topo. Alves e Oliveira-Silva (2003) salientam que o tempo de permanência desses 

contaminantes no ambiente pode variar em função de propriedades do próprio composto e de 

suas interações com outras substâncias. Já Goulart et al. (2018), destacam que o nível de 

relevância dessas variáveis depende do tipo de ambiente: por exemplo, em ambientes aquáticos, 

considerando variações de pH, o tempo de permanência da substância neste meio pode ser 

alterado. 

Diversos estudos presentes na literatura evidenciam a contaminação de mananciais em 

pequenas comunidades rurais:  

 Britto et al. (2015) avaliaram o risco de poluição por agrotóxicos em águas superficiais 

e subterrâneas e monitoraram a qualidade da água, em que as análises físico-químicas 

realizadas evidenciaram a presença dos princípios ativos clorpirifós, tebuconazol e 

tetraconazol (cujos únicos limites de tolerância encontrados foram estabelecidos nas 

normativas da comunidade Europeia e indicaram concentrações excedentes para as duas 

primeiras substâncias). 

 Ferreira et al. (2017) verificaram a qualidade da água em uma comunidade quilombola 

no estado do Mato Grosso através de parâmetros microbiológicos pelo método Colilert 

e constataram a contaminação em quase todas as amostras por coliformes totais e 

termotolerantes.  

 Portugal, Burth e Fortuna (2017) analisaram a presença de agrotóxicos 

organofosforados e carbamatos em diversas fontes (antrópicas e naturais) utilizadas por 

comunidades agrícolas no extremo sul da Bahia, a partir de parâmetros químicos, e 

identificaram concentrações acima do permitido pela Portaria nº 2914/2011 (substituída 

pela Portaria nº 888/2021) em 69,64% das amostras.  

 Coelho et al. (2017) monitoraram poços de água em uma comunidade rural na cidade 

de São Luiz através de análises físico-químicas, colimétricas e parasitológicas, 

detectando a presença de parasita e parâmetros físico-químicos fora dos padrões 

aceitáveis pela Portaria nº 2914/2011 (substituída pela Portaria nº 888/2021).  

 Simão et al. (2020) avaliaram por análises microbiológicas e físico-químicas a 

qualidade da água consumida em duas comunidades rurais no município de Santa Rosa 

do Sul, Santa Catarina, e seus resultados indicaram que 90% das amostras obtidas em 
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nascentes e 70% das amostras obtidas em poços não estavam em condições de 

potabilidade, além da presença de alumínio acima do limite permissível.  

3.3. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

De particular importância, o acesso a água com qualidade é essencial para evitar prejuízos à 

saúde da população e, para isso, deve estar livre de contaminação química e biológica, evitando, 

assim, doenças de veiculação hídrica (SOUZA e SOUSA, 2020). A falta de saneamento 

ambiental adequado é tida como uma das principais causas da poluição e da contaminação das 

águas para o abastecimento humano e está, portanto, contribuindo para os casos de doenças de 

veiculação hídrica (PAIVA E SOUZA, 2018). 

No Brasil, três normativas se destacam no que tange ao tema: a Portaria nº 888/2021, em seu 

Capítulo V, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade; e a Resolução do CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005), 

que estabelece, dentre outras providências, as condições e padrões de qualidade das águas 

superficiais. A partir destas normativas, é possível caracterizar uma água a partir de diversos 

indicadores que expressam aspectos parciais da qualidade das águas. Esses parâmetros 

determinam a qualidade de acordo com valores estabelecidos nas legislações pertinentes, de 

acordo com determinado uso – legislações essas que são de suma importância política brasileira 

do meio ambiente, uma vez que definem valores máximos que buscam prevenir e proteger os 

corpos hídricos e estabelecer padrões de qualidade para as águas destinadas ao consumo da 

população (BRASIL, 2014). 

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 

(2018) conforme as diversas destinações da água (consumo humano, lazer, irrigação, entre 

outros) deve-se fazer o monitoramento da qualidade da água para determinar se este recurso 

está apropriado ao seu uso. Assim, cada corpo hídrico terá limites aceitáveis de qualidade:  

A Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) estabelece limites aceitáveis para 

diversos parâmetros na água, classificando o corpo hídrico de acordo com o seu uso. 

A classificação padroniza os corpos d’água e permite o estabelecimento de metas para 

se atingir o nível de qualidade desejada (JARDIM, 2011, p. 4).  

Como a água é um elemento imprescindível à vida humana e animal, é necessário que sejam 

adotadas medidas para garantir, tanto quanto possível, suas características, a fim de que seja 
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própria ao consumo (CASELANI, 2017). Na atualidade, existem diversas maneiras de se 

avaliar a qualidade da água nos corpos hídricos. Dentre elas, as análises de parâmetros físico-

químicos se destacam e são largamente utilizadas como indicadoras de qualidade (WELTER et 

al., 2019). Segundo Brandt et al. (2015, p.142) “para ser considerada ideal para consumo, a 

água de abastecimento deve ser submetida a algumas análises, como: presença de 

microrganismos, de substâncias tóxicas, de cloretos e de fluoretos, cor, turbidez, dureza e pH”.  

Para o Ministério da Saúde (MS, 2006) a avaliação da qualidade da água pode ser atestada por 

meio da qualidade microbiológica com a detecção de microrganismo indicadores, da qualidade 

física através da identificação de parâmetros que representem a concentração de sólidos e da 

qualidade química que permite a identificação de componentes químicos. Assim, conforme 

descrito no Quadro 1, os principais parâmetros que devem ser investigados em uma análise de 

água são: 

Quadro 1 - Principais parâmetros para aferir a qualidade das águas. 

Características  Parâmetro 

Águas para abastecimento 
Corpos 

receptores 
Água 

superficial 
Água 

subterrânea Rio Lago 
Bruta Tratada Bruta Tratada 

Parâmetros 
físicos 

Cor X X X(1) X X X 
Turbidez X X X X X X 

Sabor e odor X X X X     
Temperatura X   X   X X 

Parâmetros 
químicos 

pH X X X X X X 
Alcalinidade X   X       

Acidez X   X       
Dureza     X X     

Ferro e manganês X X X X     
Cloretos X   X       

Nitrogênio X X X X X X 
Fósforo         X X 

Oxigênio Dissolvido         X X 
Matéria orgânica         X X 
Micropol. inorg. 

(diversos) (3) 
X X X X X X 

Micropol. org. 
(diversos) (3) 

X X X X X X 

Parâmetros 
biológicos 

Organismos 
indicadores 

X X X X X X 

Algas (diversas) X         X 
Bactérias decomp. 

(diversas) 
            

Fonte: SPERLING, 2005. 

Notas: (1) Causada por Fe e Mn; (2) Durante o tratamento, para controle do processo; (3) Devem ser aqueles que 
possuírem alguma justificativa, devido ao uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica.  



22                                                   Interferência do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais... 

 

I. C. G. C. Chagas, L. S. Morais 

3.3.1. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Os parâmetros físico-químicos são indicadores primordiais de qualidade e seus desequilíbrios 

pode indicar comprometimento da água e acarretar complicações à saúde (ALMEIDA E 

SOUZA, 2019). Para Gois et al. (2016), as características físicas envolvem aspectos 

organolépticos, turbidez e temperatura; já as características químicas correspondem as 

substâncias dissolvidas que podem causar alterações nos seguintes parâmetros: alcalinidade, 

dureza, ferro, manganês, cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido e matéria orgânica e 

inorgânica. 

A coloração da água, pode ser causada por sólidos dissolvidos de origem natural e/ou de origem 

antropogênica, causada por resíduos industriais e esgotos domésticos (SANTOS, 2017). 

Segundo Aquino, Rodrigue e Cordeiro (2020), a cor verdadeira se refere a uma amostra de água 

filtrada, quando a turbidez foi removida, e a cor aparente se refere ao estado natural sem a 

remoção da turbidez. Em relação as análises o Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA-AWWA-WEF, 2017) descreve os métodos: de comparação visual, 

espectrométrico (comprimento de onda única, multicomprimento de onda, tristímulus e 

ordenada ponderada) quando se deseja analisar águas superficiais e subterrâneas, águas 

residuais, ambos domésticos e industriais, especialmente águas potáveis. 

A definição de turbidez é a medida da resistência da água à passagem de luz, essa característica 

é provocada por partículas em suspensão no sistema (CAMPO, 2018). Contudo, as partículas 

podem estar associadas a substâncias tóxicas e ainda servir de abrigo a microrganismos, e assim, 

afetar a saúde humana (ALMEIDA, 2016). As dimensões e a massa dessas partículas 

determinam se elas são capazes de sedimentar em um intervalo de tempo apreciável (PUHL, 

2017). No Standard Methods (APHA-AWWA-WEF, 2017) o método descrito para análise é o 

nefelométrico.  

As variações de temperatura são parte do regime climático normal e corpos de água naturais 

apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical (SILVA E ARAÚJO, 

2017). Elevações da temperatura nos corpos d’água podem ocasionar aumento na taxa das 

reações físicas, químicas e biológicas e também diminuir a solubilidade dos gases (COSTA E 

FERREIRA, 2015). Em geral, a variação dos parâmetros viscosidade, tensão superficial, 

compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor latente de vaporização é 
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inversamente proporcional à variação da temperatura; e a dos parâmetros condutividade térmica 

e pressão de vapor é diretamente proporcional (CETESB, 2018).   

O Standard Methods (APHA-AWWA-WEF, 2017) indica como método de laboratório e de 

campo a utilização do termômetro; e em temperaturas profundas são citados termômetro 

reverso, termofone ou termistor. Na legislação brasileira, Portaria nº 888 (BRASIL, 2021), o 

parâmetro de temperatura está relacionado a etapa de desinfecção, não apresentando nenhuma 

orientação específica.  

Os parâmetros químicos presentes na água se dividem em: orgânicos, quando se tem matéria 

orgânica presente na água, como animais e vegetais e inorgânicos, como os minerais 

(RIBEIRO, 2018). 

O pH é um dos indicativos mais importantes de monitoramento de recursos hídricos superficiais 

ou subterrâneos (GLORIA, HORN E HILGEMANN 2017): 

O pH é classificado como contaminante secundário pela USEPA com um intervalo 

sugerido de 6,5 a 8,5. [...] No entanto, os valores de pH abaixo 6,5 podem indicar água 

corrosiva que pode mobilizar metais em pipelines. Para valores de pH abaixo de 6,5, 

considere uma análise de corrosão e/ou análise de metais (especialmente chumbo e 

cobre). (SIGLER E BAUDER, 2017, p. 1). 

Valores elevados de alcalinidade podem estar associados a processos de decomposição de 

matéria orgânica e à alta taxa respiratória de microrganismos, com liberação e dissolução do 

gás carbônico (CO2) na água (AGUIAR FILHO, 2017). O pH influência na solubilidade das 

substâncias (sais metálicos), na predominância de determinadas espécies mais ou menos tóxicas 

e nos processos de adsorção/sedimentação dos metais e outras substâncias na água (VIEIRA, 

2019). De acordo com o Standard Methods (APHA-AWWA-WEF, 2017) a acidez e a 

alcalinidade podem ser medidas pelo método da titulação. Na Portaria nº 888/2021 o padrão de 

potabilidade no sistema de distribuição de água o pH deve ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5.   

Para Santos e Fraga (2017) a dureza da água pode ser compreendida como a concentração de 

cátions, sendo representada principalmente por cálcio e magnésio. Na Portaria nº 888/2021, as 

substâncias químicas que representam risco à saúde estão descritas nos anexos, sendo divididas 

em inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção; e 

além da descrição dos padrões organolépticos de potabilidade, em ambas contendo os seus 

VMP.  
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3.3.1.1. AGROTÓXICOS 

Agrotóxicos, defensivos agrícolas ou agroquímicos são compostos destinados a agricultura com 

objetivo de controlar e prevenir as agressões causadas por pragas, doenças, plantas invasoras, 

entre outros. São considerados agrotóxicos os inseticidas, fungicidas, herbicidas, fumigantes e 

outros compostos orgânicos ou substâncias utilizadas como reguladores de crescimento, 

desfolhantes ou dissecantes. São caracterizados como compostos orgânicos e sintéticos com 

baixo peso molecular, alta atividade biológica e geralmente com baixa solubilidade em água 

(SILVA E FAY, 2004). 

Considerando que a presença de substâncias desse tipo em águas podem causar efeitos adversos 

à saúde, duas normativas em especial podem ser consideradas primordiais no controle de suas 

concentrações: a Resolução n. 357 (BRASIL, 2005), que dispõe sobre os limites máximos 

permissíveis para a presença de substâncias diversas na água; e a Portaria nº 888/2021, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), que versa quanto aos procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Quando não há informações referentes aos grupos químicos existentes na água, buscam-se 

valores limitantes em legislações internacionais como, por exemplo, os da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos e da União Europeia (DELLAMATRICE E MONTEIRO, 2014, 

p.1297).   

O monitoramento de agrotóxicos é realizado por meio de ensaios cromatográficos que, apesar 

de sugestivo por sua nomenclatura, não depende da cor para efetivação de seu processo 

analítico, mas faz uso desta como facilitadora na identificação dos componentes de interesse – 

os chamados analitos. A possibilidade de detecção contínua e com grande reprodutibilidade 

apresentada pela técnica de cromatografia líquida em coluna de alta eficiência (CLAE, também 

conhecida como High Performance Liquid Chromatography – HPLC), faz com que esta seja 

uma das técnicas mais procuradas, do ponto de vista quali-quantitativo, uma vez que essa 

técnica pode atingir uma precisão superior a ± 0,5% (COLLINS, BRAGA E BONATO, 1997). 

A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial (Liquid 

Chromatography Tandem Mass Spectrometry - LC-MS/MS) é uma metodologia analítica cada 

vez mais utilizada, principalmente em análises de resíduos de agrotóxicos, pois combina a alta 

seletividade e eficiência de separação apresentadas pela cromatografia com informação 
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estrutural, massa molar e aumento de seletividade e detectabilidade da espectrometria de massas 

(OSHITA E JARDIM, 2015). 

Greulich e Alder (2008) destacam que o aumento crescente na sensibilidade de detecção 

apresentada pelos instrumentos analíticos tem como implicação a possibilidade de dispensa da 

realização de etapas de pré-concentração por métodos de extração. Dessa forma, é possível 

simplificar a realização de método de preparo simples das amostras. 

3.3.2. PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Dado que através da avaliação biológica da água o ecossistema demonstra respostas mesmo 

estando sobre influência de pequenas concentrações de poluentes, tem-se que a esta 

“desempenha um papel importante quanto à determinação da qualidade da água de consumo 

humano e o correto funcionamento do abastecimento hídrico, a fim de verificar a segurança da 

potabilidade da água e investigações de possíveis surtos de doenças” (SILVA et al., 2015; 

ALVES, ATAIDE E SILVA, 2018, p.14). 

A água quando captada de fontes naturais, sem tratamento, pode apresentar contaminação por 

coliformes (BORTOLI et al., 2018). Entretanto, na água potável não deve haver a existência de 

microrganismos patogênicos, estando livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal, do 

grupo coliforme (MACEDO, REMPEL E MACIEL, 2018). 

Dentro do grupo dos coliformes existem dois subgrupos: totais e termotolerantes.  Segundo 

Oliveira et al. (2016) os coliformes totais são grupos de bactérias anaeróbias facultativas que 

produzem gás através da fermentação da lactose, sendo representados por pelo menos três 

gêneros: Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. Já grupo dos coliformes termotolerantes 

restringe-se a bactérias capazes de fermentar a lactose produzindo gás em 24 horas e com 

temperaturas variando entre 44,5 e 45,5ºC (MORAES et al., 2018).  

Principal representante do grupo de coliformes termotolerantes que indicam a contaminação 

fecal, o microrganismo denominado Escherichia coli existe na “microbiota normal do corpo 

humano e de animais de homeotérmicos, principalmente no trato gastrointestinal, estando 

presentes em grandes quantidades em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que receberam 

contaminação recente” (ANDRADE E BARROS, 2019). A utilização da Escherichia coli e de 

coliformes termotolerantes como bioindicadores de contaminação, segundo Macedo et al. 
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(2016), é devido ao fato de que, dadas as circunstâncias de fermentação, aproximadamente 90% 

das culturas de E. Coli são positivas ao serem comparadas com outros gêneros. Além disso 

apenas algumas cepas de Enterobacter e Klebsiella possuem esta característica, o que propicia 

mais segurança na detecção de enteropatógenos.  

A presença de coliformes totais na água e nos alimentos não tem relação direta com a ocorrência 

de contaminação fecal nem com a presença de microrganismos patogênicos. Porém, a presença 

de coliformes termotolerantes pode indicar a presença de microrganismos patogênicos de 

origem entérica, como Escherichia coli, Salmonella e Shigella, entre outros (SILVEIRA et al., 

2018).  

Para a detecção e quantificação de culturas microbianas são utilizadas métodos convencionais 

e métodos rápidos:  

As técnicas de quantificação de bactérias se baseiam na promoção seletiva do 

crescimento (isolamento) daquelas de interesse contidas numa alíquota da amostra 

para o qual se empregam meios de culturas sólidos ou líquidos que fornecem os 

nutrientes específicos para essas bactérias sob condições apropriadas e controladas de 

temperatura e tempo de incubação (CEBALLOS E DINIZ, 2017, p. 134). 

Dentre os métodos utilizados para a contagem de coliformes totais e E. coli em amostras de 

água se destacam o método convencional fermentação em tubos múltiplos (FTM) e os métodos 

rápidos Colilert e Colitag (MARQUEZI, GALLO E DIAS, 2010).  Segundo Lima (2017) o 

FTM apresenta como desvantagem o fato de ser trabalhoso e precisar de até 96 horas para 

detecção, já os métodos Colilert e Colitag são mais baratos por utilizarem somente um meio e 

os resultados são obtidos em 24 horas. Em relação a análise de coliformes Fernandes e Gois 

(2015) cita que os métodos convencionais frequentemente usados são a técnica de múltiplos 

tubos e a técnica de membrana filtrante.  

3.4. INDÍCES DE QUALIDADE DA ÁGUA - IQA 

Toledo e Nicolella (2002) afirmam que, ao selecionar as variáveis mais representativas, a 

técnica de avaliação por meio de índice de qualidade da água favorece a determinação de 

indicadores mais sensíveis, visando tanto o monitoramento quanto a avaliação das alterações 

ocorridas nos corpos hídricos.  
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A primeira formulação do IQA foi desenvolvida pelo National Sanitation Foundation (NSF) 

em 1970, nos Estados Unidos, em função das possíveis variáveis a serem levadas em 

consideração para o cálculo matemático, do peso relativo de cada uma e das condições 

determinantes da qualidade da água (BATISTA E CABRAL, 2017).  

Segundo Souza e Libânio (2009) o IQA desenvolvido na década de 70 tinha como objetivo 

avaliar os efeitos da poluição nos cursos d’água e resultou em nove parâmetros com os seus 

respectivos pesos: turbidez (8%), sólidos totais (8%), temperatura (10%), fosfatos (10%), 

nitratos (10%), DBO (10%), pH (12%), coliformes termotolerantes (15%) e oxigênio dissolvido 

(17%).  

Para Schneider (2016) a utilização do IQA no Brasil se deu a partir do ano de 1975, onde a 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental ligada à Secretaria do Meio 

Ambiente do governo paulista utilizou uma versão adaptada da versão original. Esta versão foi 

modificada conforme as necessidades dos corpos hídricos brasileiros:  

As principais vantagens dos índices são as facilidades de comunicação com o público 

leigo, o status maior do que as variáveis isoladas e o fato de representar uma média 

de diversas variáveis em um único número, combinando unidades de medidas 

diferentes em uma única unidade. No entanto, sua principal desvantagem consiste na 

perda de informação das variáveis individuais e da sua interação. O índice, apesar de 

fornecer uma avaliação integrada, jamais substituirá uma avaliação detalhada da 

qualidade das águas de uma determinada bacia hidrográfica (CETESB, 2017, p. 2). 

A pesquisa realizada por Pizella e Souza (2007) demonstrou que 11 estados brasileiros (Amapá, 

Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo) utilizavam o IQA para avaliar a qualidade de suas 

águas, tendo como diferença a quantidade de parâmetros adotados e a metodologia de cálculo, 

considerando apenas avaliações pontuais de origem doméstica e industrial.  

Amaro (2009) relacionou os principais IQA’s desenvolvidos e utilizados principalmente no 

Brasil:  

 Índice de Horton (IH); 

 Índice de Qualidade de Água da Nacional Sanitation Foundation (IQANSF); 

 Índice Geral de Qualidade de Água Distribuída pela SABESP (IGQA); 



28                                                   Interferência do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais... 

 

I. C. G. C. Chagas, L. S. Morais 

 Controle dinâmico da qualidade da água - SANEPAR: Índices da Qualidade da Água in 

Natura (Iqai), produzida (Iqap), e distribuída (Iqad); e Índice de Qualidade de Esgoto 

Tratado (Iqet); 

 Índices desenvolvidos pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

CETESB: Índice de Qualidade de Água para fim de abastecimento Público (IAP), Índice 

de Preservação da Vida Aquática (IVA), Índice de Balneabilidade (IB); 

 Índice de Qualidade de uso da água (IQUA); 

 Índice de Dinius (ID); 

 Avaliação Integrada de Qualidade das Águas (AIQA). 

Outro índice, utilizado no Brasil e no mundo, é o desenvolvido por Rodrigues de Bascarán - 

IQA de Bascarán (IQAB). Este índice é calculado com os parâmetros de qualidade das águas 

que estão disponíveis (PINHEIRO E LOCATELLI, 2006). Assim, para Roveri et al. (2017) o 

IQAB é capaz de proporcionar um valor global da qualidade da água incluindo valores 

individuais das variáveis. Menezes et al. (2018) complementa afirmando que o IQAB possui 

como diferencial, ao ser comparado com os demais índices incluindo o da Cetesb, a constante 

k que avalia o aspecto visual da água. 
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Resumo 

teve como objetivo avaliar a qualidade das águas superficiais em comunidades rurais por meio 

do Índice de Qualidade da Água de Bascarán (IQAB) e da associação qualitativa entre 

agrotóxicos e o uso e ocupação do solo. Para isto, a pesquisa foi desenvolvida em quatro fases: 

delimitação da área de estudo; campanha de amostragem; determinação do uso do solo; e 

cálculo do IQAB. O método proposto resultou na composição de 11 indicadores que 

demonstraram que 84,62% das comunidades analisadas apresentaram aspecto de qualidade da 

água de característica aceitável a boa. Ao serem relacionados com o uso e ocupação do solo foi 

verificado que os municípios onde estão inseridas as microbacias são compostas 

predominantemente por agropecuária e floresta natural. Assim, os resultados permitiram 

identificar as comunidades em situações mais vulneráveis quanto a potabilidade das águas.  

Palavras-chave: Recursos hídricos. Índice de Qualidade da Água de Bascarán. Uso e ocupação 

do solo. Microbacias hidrográficas.  
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1. INTRODUÇÃO 

O termo “comunidade rural”, utilizado em várias localidades no Brasil, conceitua um grupo de 

pessoas que vivem no ambiente rural e compartilham de costumes, tradições e eventos (SILVA 

E HESPANHOL, 2016). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) 

mostram que o total populacional para 2010 no estado de Goiás era de 6.003.788 pessoas. Desse 

total, o percentual de pessoas residentes em área urbana era equivalente a 90,29%, contra apenas 

9,71% de residentes em área rural.  

O marco da inversão quanto ao local de residência dos brasileiros, de acordo com Santos (1993), 

se deu entre 1940 e 1980, onde a taxa de urbanização passou de 26,35% na primeira década 

para 68,86% na última. Projeções acerca da proporção entre população residente urbana e rural 

em anos selecionados, realizada pelo Instituto Mauro Borges (IMB, 2018c), encontraram uma 

taxa de 91,63% para ano de 2015 no estado de Goiás. Verifica-se por essas estatísticas um 

crescente aumento no êxodo rural da população goiana, em busca, principalmente, de melhores 

condições de vida, já que nessas áreas costumam ser observados, entre outros fatores, baixos 

índices de saneamento.  

Para Ferreira e Ferreira (2016), as alternativas de captação de água no meio rural incluem rios, 

ribeirões, córregos, represas, dentre outras fontes de água superficial, de maneira direta, sem 

tratamento prévio. Raid (2017) complementam afirmando que os mananciais superficiais estão 

mais suscetíveis a contaminações e por consequência demandarão gastos maiores com 

tratamentos mais complexos, além de manifestar maiores riscos à saúde da população. Assim, 

a qualidade dessa água depende de fatores externos, como o uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica. Goiás possui três Regiões Hidrográficas: Tocantins/Araguaia, Paraná e São 

Francisco (FERNANDES, 2019). Este favorecimento hidrográfico interfere diretamente nas 

atividades desenvolvidas na região. Segundo o IBGE (2021), o processo de ocupação no 

Centro-Oeste é caracterizado pelo desenvolvimento de áreas agrícolas e de pastagem através da 

substituição da vegetação de áreas florestais e campestres.  

Dados do IMB (2017) demonstram que o estado de Goiás está entre os maiores produtores em 

nível nacional na agricultura e na pecuária, além das atividades agropecuárias serem destaques 

na produção de commodities para exportação, o que contribui para que o estado seja a nona 

economia entre os estados brasileiros. O desenvolvimento destas atividades pode ocasionar a 
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contaminação dos recursos hídricos a partir da utilização de agrotóxicos. Segundo Fonseca et 

al (2019), a contaminação das águas superficiais é favorecida devido ao carreamento superficial 

de agrotóxicos adsorvidos nas partículas do solo erodido ou em solução. Dessa forma o estudo 

das propriedades físico-químicas e monitoramento das águas acompanhadas do uso de modelos 

de avaliação de risco juntamente com a promoção de políticas voltadas à saúde e o meio 

ambiente são alternativas utilizadas para avaliar os riscos de contaminação (GAMA; 

OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2013). 

No Brasil, pesquisas dedicadas ao estudo da qualidade da água destinadas ao abastecimento de 

comunidades rurais foram realizadas por Brito (2013) e Branco Júnior et al. (2020), 

considerando os riscos socioeconômicos e ambientais da contaminação dos recursos hídricos, 

bem como suas possíveis fontes de contaminação. Essas pesquisas possuem relevância 

científica e social expressiva por tratarem de comunidades que possuem baixo acesso ao 

saneamento e consequentemente muitas vezes se encontram em condições precárias.  

Logo, estudos como esses podem contribuir significativamente para uma melhor compreensão 

dos fatores que afetam a segurança hídrica. Porém, muitas vezes os resultados podem ser de 

difícil interpretação para os consumidores, assim, nesse cenário, torna-se interessante o uso de 

um índice da qualidade da água (IQA). Segundo a ANA (2004), os índices de qualidade da água 

consistem na junção de parâmetros representativos na avaliação da qualidade da água bruta com 

o objetivo de uso no abastecimento público. 

Conforme salientado por Coelho et al. (2017), a qualidade da água é influenciada por:                     

i) condições naturais que podem afetar o escoamento superficial; ii) infiltração no solo de água 

de precipitação atmosférica; iii) interferência humana por meio de despejos domésticos, 

industriais, e de criação de animais; e iv) inserção na água de compostos provenientes de 

diversas interações possíveis entre agrotóxicos e outras substâncias. Então, para caracterização 

de uma água são determinados diversos parâmetros, os quais representam as suas propriedades 

físicas, químicas e biológicas, sendo estes definidos em relação a limites aceitáveis das 

substâncias presentes de acordo com os usos da água (SILVA FILHO, BRAZ E CHAGAS, 

2016; PIRATOBA et al., 2017).  

Monitorar a qualidade da água visa realizar, portanto, a verificação de parâmetros de qualidade 

e quantidade, contínua ou periodicamente, de forma a acompanhar a evolução das condições da 

qualidade ao longo do tempo e assegurar que a água está em boas condições para 
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consumo, certificando que esta não será um veículo de contaminação (SAMPAIO et al., 2019; 

BORTOLI, 2016).  

Logo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade das águas superficiais em 

comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás por meio da verificação da qualidade dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, comparando os resultados com o do Índice de 

Qualidade da Água de Bascarán (IQAB) e discutindo-os quanto ao uso e ocupação do solo 

preponderantes em cada localidade. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Visando alcançar o objetivo proposto foram utilizados dados secundários obtidos por 

intermédio do Projeto intitulado “Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e 

Tradicionais de Goiás”, chamado de SanRural.  

As etapas para o desenvolvimento dessa pesquisa foram: i) delimitação da área de estudo; ii) 

campanha de amostragem; iii) levantamento de dados de uso e ocupação do solo; iv) cálculo 

do Índice de Qualidade da Água de Bascarán; v) relacionar o uso do solo com o índice de 

qualidade da água. 

2.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo abrange as microbacias pertencentes às comunidades rurais e tradicionais do 

estado de Goiás pertencentes ao projeto (SanRural), realizado pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG) em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Este projeto visa 

caracterizar as condições sanitárias e ambientais nos 45 municípios do estado de Goiás que 

possuem essas tipologias de comunidades (SANRURAL, 2018).  

Considerando um universo amostral de 46 comunidades, 92 microbacias foram delimitadas 

com o auxílio dos softwares ArcGIS (versão 10.5) e QGIS (versão 3.14). Destaca-se que em 

algumas comunidades foi delimitada mais de uma microbacia. 
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Pensando na viabilidade de caracterização por extrapolação da qualidade das águas de todas as 

microbacias onde estão inseridas as comunidades rurais do estado de Goiás, selecionou-se uma 

amostra dessas microbacias de forma a representar o universo da área de estudo utilizando 

amostragem probabilística estratificada do tipo proporcional.  

Para aplicação da amostragem probabilística, fez-se uso da técnica de correlação para 

identificar o grau de associação entre as variáveis área, vazão de referência, quantidade de 

animais de grande porte e uso de ocupação do uso do solo das microbacias delimitadas, onde a 

área de cada microbacia e seu respectivo uso do solo foram determinados por Scalize et al. 

(2021) por meio da delimitação automática do GRASS, extensão disponível no software Qgis 

(versão 3.18), com base nos dados do Shuttle Radar Topography Mission digital elevation 

models (SRTM) em resolução de 30 metros, disponibilizado pelo United States Geogical 

Survey (USGS); a vazão de referência, também definida pelos autores, foi estabelecida por meio 

da equação de regionalização através do Método Tradicional (MT), retratado pela Eletrobrás 

(1985); já a quantidade de bovinos em função da área total da microbacia foi obtida no Censo 

Agropecuário 2017 (IBGE, 2017). 

Em seguida, realizou-se um sorteio dentro de cada bacia hidrográfica por amostragem aleatória 

simples, de forma a definir a quantidade de microbacias a serem estudadas e estabelecer quais 

destas seriam trabalhadas no projeto. 

2.2. CAMPANHA DE AMOSTRAGEM 

Em função da escassez de recursos financeiros aliados aos perigos sanitários ocasionados pela 

pandemia enfrentada no período de desenvolvimento do projeto, as coletas de água bruta nos 

mananciais superficiais foram realizadas de forma pontual. 

Com o intuito de anular o efeito de dissolução da concentração dos micropoluentes nas 

amostras, foi estabelecido que as coletas fossem realizadas no período de estiagem. Assim, para 

que fosse possível a concretização do projeto, as amostras foram coletadas entre setembro e 

outubro de 2020, entre os meses de setembro e outubro de 2020, período que abrange a estação 

seca.  
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2.2.1. COLETA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

As coletas das amostras de água seguiram os procedimentos do Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras (CETESB, 2012), sendo utilizados frasco de polietileno de 1 L, para 

as análises físico-químicas; frasco plástico esterilizado de 100 mL, para as análises 

microbiológicas; e frasco de 1 L na cor âmbar para as análises de agrotóxicos.  

No intuito de manter e preservar as amostras, até a chegada para análise em laboratório, elas 

foram posicionadas em caixas térmicas juntamente com gelo. Ao chegar no laboratório, as 

amostras foram armazenadas sob refrigeração e antes da realização das análises, estabilizadas 

à temperatura ambiente. Todas as análises foram realizadas em até 24 h. 

2.2.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICA 

As análises físico-químicas e microbiológicas, cujos parâmetros e métodos utilizados são 

apresentados no Quadro 2, foram realizadas seguindo as orientações do Standard Methods 

(APHA-AWWA-WEF, 2017).  

Com exceção do oxigênio dissolvido (OD), que foi realizado em campo, durante as coletas das 

amostras, os parâmetros físico-químicos e microbiológicos foram avaliados no Laboratório de 

Análise de Água (LAnA), localizado na Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Quadro 2 - Parâmetros físico-químicos e microbiológicos e os respectivos métodos de ensaio utilizados. 

Análise Método analítico Parâmetros Unidade 

Físico-química 

2120 C(a) Cor aparente uC 
2130 B(a) Turbidez NTU 
2510 B(a) Condutividade elétrica µS.cm-1 
2320 B(a) Alcalinidade mg.L-1 

4500-H+ B(a) pH UpH 
4500-Cl- B(a) Cloreto mg.L-1 CaCO3 

4500-NO2
- B(a) Nitrito mg.L-1 

NBR 10739(b) OD mg.L-1 
NBR 10739(b) DBO mg.L-1 

2540(a) Sólidos dissolvidos totais mg.L-1 
Microbiológica 9223 B(a) Coliformes termotolerantes* NMP.100 mL-1 

Fonte: Autoras. 

Notas: (a) Standard Methods, APHA-AWWA-WEF (2017); (b) NBR 10739, ABNT (1989); demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO); oxigênio dissolvido (OD); (*) Foi realizada análise de E. coli e multiplicado por 1,25 para 
obtenção dos coliformes termotolerantes, conforme indicado por CETESB (2017). 
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A análise da presença de agrotóxicos foi realizada por meio da técnica convencional adotada 

na operação do cromatógrafo HPLC-MS/MS, onde foi feita a injeção de 150 amostras de 

padrões de agrotóxicos para a determinação dos tempos de retenção e identificação dos picos 

referentes a cada tipo (para detalhes da metodologia de ensaio ver Apêndice A). Os resultados 

da pesquisa por agrotóxicos foram avaliados em função da presença ou ausência do 

contaminante nas amostras de água e discutidos quanto aos riscos para a saúde humana e do 

meio ambiente. 

Em seguida, foi realizada a análise das amostras coletadas, em duas rodadas de leituras, sendo 

a segunda utilizada como contraprova da presença do composto identificado em primeira 

instância por meio da comparação dos picos gerados pelas amostras das microbacias com 

aqueles gerados pela análise dos padrões. As análises cromatográficas foram realizadas no 

Laboratório Multiusuário de Análises Químicas e Biológicas para Desenvolvimento e Inovação 

(LabMulti), da Faculdade de Farmácia (FF) da UFG. 

Os parâmetros de qualidade da água foram avaliados quanto à Resolução do CONAMA nº 357 

(BRASIL, 2005), considerando que os mananciais superficiais analisados são classificados 

como classe 2 de água doce. Já os agrotóxicos e demais parâmetros avaliados  nessa pesquisa 

que não possuem padrão de concentração estabelecido na referida normativa foram 

considerados como indicativos indiretos de contaminação, por isso tem sua importância no fato 

de que aprimoram a avaliação das condições dessas águas.  

2.3. DADOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Os dados de uso e ocupação do solo dos municípios onde estão inseridas as microbacias 

selecionadas conforme método estatístico foram obtidos por meio do banco de dados “Coleção 

4.0” do MapBiomas (2021), conforme descrito por Souza et al. (2020), para o ano de 2019. 

Foram levantadas informações sobre as tipologias com maior ocorrência quanto ao percentual 

de ocupação do solo, o que correspondeu às áreas ocupadas por pastagem, agricultura e 

formação vegetal natural, e estas foram avaliadas quanto aos resultados de incidência de 

agrotóxicos. 
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2.4. ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA DE BASCARÁN (IQAB) 

O IQAB foi calculado conforme preconizado por Bascarán (1979 apud Rizzi, 2001), a partir 

dos parâmetros analisados e fazendo uso da Equação 1: 

𝐼𝑄𝐴 = 𝐾 ∗
∑𝐶𝑖 ∗ 𝑃𝑖

∑𝑃𝑖
 (1) 

onde: “Ci” é o valor percentual correspondente à variável (Tabela 1); “Pi” é o peso 

correspondente a cada parâmetro (Tabela 1); “K” é a constante de ajuste em função do aspecto 

visual das águas. Para determinação do valor percentual equivalente a cada concentração foi 

adotado o princípio de que, sempre que a concentração encontrada para o parâmetro estivesse 

situada entre dois intervalos, a menor porcentagem seria adotada, uma vez que caracteriza uma 

água de pior qualidade, sendo, portanto, uma decisão a favor da segurança 

Tabela 1 - Valor percentual atribuído aos parâmetros de qualidade de água para cálculo do Índice de Qualidade 
de Água Bascarán (IQAB). 

Parâmetro Unidade Peso Valor analítico do parâmetro 

Cor aparente uC 2 >250 100 60 40 30 20 15 10 5 4 <3 
pH UpH 1 1 2 3 4 5 6 6,5 9 8,5 8 7 
Cloreto mg.L-1 1 >1.500 1.000 700 500 300 200 150 100 50 25 0 
Nitrito mg.L-1 2 >1 0,5 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0 
Turbidez NTU 2 >400 250 180 100 50 20 18 15 10 8 <5 
Alcalinidade mg.L-1 CaCO3 1 >1.500 1.000 800 600 500 400 300 200 100 50 <25 
CE µS.cm-1 4 >16.000 12.000 8.000 5.000 3.000 2.500 2.000 1.500 1.250 1.000 >750 
DBO mg.L-1 2 >15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 <0,5 
OD mg.L-1 4 0 1 2 3 3,5 4 5 6 6,5 7 7,5 
SDT mg.L-1 2 >20.000 10.000 5.000 3.000 2.000 1.500 1.000 750 500 250 <100 
CT* NMP.100 mL-1 3 >14.000 10.000 7.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500 1.000 500 <50 
Valor % - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fonte: Adaptado de Rizzi (2001). 

Notas: CE - Condutividade elétrica; DBO - Demanda bioquímica de oxigênio; OD - Oxigênio dissolvido; SDT - 
Sólidos dissolvidos totais; CT – Coliformes termotolerantes; (*) Rizzi (2001) adota o parâmetro coliformes totais, 
mas para atendimento à Resolução CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005), foram utilizados valores de coliformes 
termotolerantes. 

O valor da constante (K) foi definido seguindo o princípio adotado por Roveri et al. (2017), no 

qual o parâmetro “turbidez” foi classificado em relação aos aspectos de referência definidos por 

Rizzi (2001). Assim, os valores possíveis para “K” foram definidos em função do valor 

percentual da turbidez em cada amostra de água bruta, conforme Tabela 2. 

O Índice calculado pela Equação 1, corresponde a um número que varia de 0 a 100, associado 

a uma classificação qualitativa com escala entre péssimo e excelente, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 - Relação entre o aspecto aparente e o valor corresponde para a constante de ajuste do método de 
Bascarán. 

Aspecto 
aparente 

Valor 
percentual 

K Aspecto visual 

Péssima 0 
0,25 

Águas negras que apresentam 
fermentações e 

odores 
Muito ruim 10 

Ruim 20 
Desagradável 30 

0,5 
Águas com aparência de estar 
contaminada e com forte odor Imprópria 40 

Normal 50 
0,75 

Águas com ligeira cor, espumas, 
ligeira turbidez 

aparente não natural 
Aceitável 60 
Agradável 70 

Boa 80 
1,00 

Águas claras sem aparente 
contaminação 

Muito boa 90 
Excelente 100 

Fonte: Adaptado de Rizzi (2001). 

Nota: IQAB - Índice de qualidade da água Bascarán ; K - Constante de ajuste em função do aspecto visual das 
águas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

A análise probabilística estratificada do tipo proporcional resultou em correlações positivas 

fortes (0,32 a 0,94) entre as variáveis “animais de grande porte”, “área” e “vazão de referência”, 

conforme ilustrado na Figura 1. A partir desses resultados selecionou-se as microbacias a partir 

da amostragem aleatória com a finalidade de representar o conjunto de microbacias dessa 

pesquisa. 

Figura 1 - Resultado da análise de correlação para seleção amostral. 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 
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A amostragem aleatória definiu 21 microbacias. No entanto, 8 pontos foram encontrados com 

leito do rio/córrego seco no momento de coleta das amostras, resultando assim em 13 

microbacias, conforme identificadas na Figura 2.  

Figura 2 - Mapa de localização dos objetos de estudo considerando as mesorregiões do estado de Goiás. 

 
Fonte: Autoras. 

Assim, verifica-se que as 13 microbacias trabalhadas (identificadas na Figura 2 e cujas 

características são descritas na Tabela 3) estão majoritariamente localizadas na bacia 

hidrográfica Tocantins-Araguaia (Anexo A), sendo que dentre estas, 5 são denominadas 

ribeirinhas, 4 são comunidades remanescentes de quilombos (certificadas pela Fundação 

Palmares), e 4 são assentamentos rurais. Além disso, é possível observar que a Mesorregião do 

Noroeste Goiano é a que mais concentrou pontos de coleta. 

Os mapas de todas as microbacias onde estão inseridas as comunidades rurais podem ser 

verificados no Anexo B. Ressalta-se que nas comunidades onde houve a delimitação de mais 

de uma microbacia , ou, ou seja, Água Limpa, Fortaleza e Itajá II, foram trabalhados os 

exutórios denominados “A”. 
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Tabela 3 - Descrição das microbacias delimitadas, considerando cada comunidade, suas bacias hidrográficas, 
quantidade de famílias inseridas na microbacia e suas áreas. 

Comunidade Município Bacia Hidrográfica Microbacia 
Nº de 

Famílias 
Área (km²) 

Água Limpa Faina Vermelho 
Córrego da Água 

Limpa 
17 8,80 

Almeidas Silvânia Corumbá São Sebastião 51 150,75 

Fio Velasco 
São Miguel do 

Araguaia 
Alto Médio Araguaia Rio Araguaia 11 123.349,55 

Fortaleza Piranhas Caiapó Córrego Retiro 24 16,53 
Itacaiú Britânia Alto Araguaia Rio Araguaia 68 71.067,45 
Itajá II Goianésia Alto Tocantins Córrego da Gameleira 5 5,50 

São Domingos Cavalcante Alto Tocantins 
Córregos Facada/ 

Cachoeirinha 
77 29,98 

Piracanjuba Piracanjuba Corumbá Córrego Suçuapara 10 36,52 
Pouso Alegre Mineiros Alto Araguaia Ribeirão Grande 8 128,40 

Povoado Vermelho Minaçu Alto Tocantins Córrego Macaco 26 33,33 

Queixo Dantas 
Mimoso de 

Goiás 
Alto Tocantins 

Afluente do rio 
Maranhão 

17 5,07 

Registro do 
Araguaia 

Montes Claros 
de Goiás 

Alto Araguaia Rio Araguaia 68 53.544,70 

Landi Nova Crixás Alto médio Araguaia Córrego do Landi 19 51,26 

Fonte: Adaptado de Scalize et al. (2021). 

3.2. QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA 

ÁGUA 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas podem ser observados na Tabela 

4, os quais foram analisados em função dos limites estabelecidos pela Resolução nº 357 para 

rio classe 2 (BRASIL, 2005). Observa-se de modo geral que foram poucos os parâmetros acima 

do limite para rio classe 2, conforme Resolução CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005).  

O OD para o Córrego da Água Limpa, na comunidade Água Limpa, apresentou resultado muito 

próximo ao valor mínimo de 5,0 mg.L-1 estabelecido pela referida Resolução, indicando que 

pode ser decorrente de procedimento de coleta, por exemplo. Na microbacia de Povoado 

vermelho o parâmetro de sólidos dissolvido totais (SDT) apresentou resultado muito alto, o que 

é incompatível com a condutividade elétrica baixa, conforme relação salientada por 

Vasconcelos et al. (2019), dessa forma, o resultado para essa microbacia foi desconsiderado. 

Os resultados de coliformes termotolerantes extrapolaram o valor máximo permitido (VMP) 

nas microbacias pertencentes às comunidades Água Limpa, Fortaleza, Itajá II e Piracanjuba. 
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Tabela 4 – Resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos pesquisados nas amostras coletas nos mananciais superficiais das microbacias das comunidades 
rurais e tradicionais, bem como seus valores máximos permitidos segundo a Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005). 

PARÂMETRO UND 
COMUNIDADE 

Resolução 
n° 357 Água 

Limpa 
Almeidas 

Fio 
Velasco 

Fortaleza Itacaiú 
Itajá 

II 
São 

Domingos 
Piracanjuba 

Pouso 
Alegre 

Povoado 
Vermelho 

Queixo 
Dantas 

Registro do 
Araguaia  

Landi 

Físicos 

Cor aparente uC 8,4 15,55 50,7 93,6 39,6 0,9 33,9 21 7,9 22,7 6,1 7,3 67,6 75 (1) 
Turbidez NTU 2,62 4,14 19,3 7,74 21,7 3,67 2,11 3,8 11,8 5,07 1,38 17,6 26,4 100 
SDT mg.L-1 125 45 15 85 10 105 15 25 65 0 (3) 145 115 20 500 
CE µS.cm-1 183,5 13,93 35,2 37,74 26,33 181 13,63 16,54 35,72 27,19 213,2 23,98 27,8 NR  

Químicos 

pH U pH 7,5 6,9 7,2 6,1 7,4 8 6 6 7,6 7,4 8,1 6,9 7,7 6,0 - 9,0 

Cloreto mg.L-1 23,07 3,16 21,54 13,88 17,8 10,15 15,03 6,13 24,22 16,56 22,3 10,62 17,9 250 

Nitrito mg.L-1 0,002 0,005 0,013 0,006 0,007 0,007 0,003 0,004 0,012 0,004 0,001 0,015 0,02 1 
Alcalinidade mg.L-1 CaCO3 72,25 8,63 37,5 18,75 35,75 98,5 26,5 8,25 31,38 37,75 110,38 11,63 38 NR 
DBO mg.L-1 0,82 0,36 0,97 1,33 2,39 0,81 0,30 1,08 4,81 1,02 3,58 0,74 1,60 5 
OD mg.L-1 4,83 7,22 6,85 7,2 7,2 6,62 6,49 6,96 7,66 7,75 5,94 7,34 7,36 > 5,00 

Microbiológico CT (2) NMP.100 mL-1 13103 811 26 2166 23 5764 431 1226 49 249 216 107 33 1000  

Inseticida 

Acefato -             X             NR 
Acetamiprida -         X   X X           NR 

Carbaril µg.L-1                       X   0,02 
Ciromazina -         X X X X X         NR 
Dicrotofos -         X   X X           NR 

Sulfóxido de dissulfoton -       X   X X X           NR 
Propoxur -       X     X X X         NR 

Pesticida 
Carbofurano -         X                 NR 

Fenamifós -             X X           NR 
Metil-paraoxon -         X   X X X         NR 

Herbicida 
Alacloro µg.L-1             X X           20 

Clorprofame -         X   X X           NR 
Metribuzin -       X     X X     X X   NR 

Fungicida 

Ciproconazol -             X X           NR 
Fenpropimorfe -             X X           NR 

Flutolanil -         X                 NR 
Hexaconazol -                 X         NR 

Fertilizante 
orgânico 

Aminocarbe -         X   X X           NR 

Fonte: Autoras 

Notas: NR – Não Referenciado; CE – Condutividade elétrica; BBO – Demanda bioquímica de oxigênio; OD – Oxigênio dissolvido; SDT – Sólidos dissolvidos totais; CT – 
Coliformes termotolerantes; X – Valor quantitativo; (1) Valor limite para cor verdadeira ; (2) Foi realizada análise de E. coli e multiplicado por 1,25 para obtenção dos 
coliformes termotolerantes, conforme indicado por CETESB (2017); (3)  Resultado desconsiderado.
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3.2.1. COR APARENTE 

A cor é importante indicador de concentração de matéria orgânica presente nas águas naturais 

e pode sofrer grande interferência dos níveis de turbidez, estando mais relacionada à 

aceitabilidade da água tratada pela população. Por esse motivo, apenas a cor verdadeira possui 

VMP estabelecido na Resolução n° 357 (BRASIL, 2005). Considerando esse VMP para rio 

classe 2 (75 uC) e os resultados de cor aparente (Tabela 4), verifica-se que, caso tivessem sido 

realizadas análises de cor verdadeira nas amostras de água das microbacias, apenas a microbacia 

da comunidade Fortaleza teria possibilidade de não atender ao padrão da CONAMA (BRASIL, 

2005).  

Libânio (2016), Meyer (1994) e BRASIL (2006, p.19) destacam que a cor, surgiu como 

importante parâmetro de qualidade da água devido a constatação de que “a cloração de águas 

coloridas com a finalidade de abastecimento público pode gerar produtos potencialmente 

cancerígenos denominados trihalometanos (THMs), derivados da complexação do cloro com a 

matéria orgânica em solução”.  

No estudo realizado por Costa et al. (2018) a alteração no parâmetro cor foi relacionado ao 

aumento de substâncias dissolvidas no corpo receptor devido a ações antrópicas, como 

lançamento de efluentes e devido ao uso do solo.  

3.2.2. pH 

Como a análise de pH representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do meio 

líquido, por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H+); este influi na distribuição 

das formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, contribuindo para um maior ou 

menor grau de solubilidade das substâncias e de definindo o potencial de toxicidade de vários 

compostos (BRASIL, 2014).  

Assim, considerando os resultados encontrados nas amostras de todas as comunidades do 

estudo, observa-se que os valores estão dentro da faixa de aceitabilidade estabelecida pela 

Resolução n° 357 (BRASIL, 2005) para rios classe 2. 

3.2.3. CLORETO 

Os cloretos provêm da dissolução de minerais, da intrusão de águas do mar, e ainda podem 

advir dos esgotos domésticos ou industriais. Em altas concentrações, conferem sabor salgado à 
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água ou propriedades laxativas (BRASIL, 2014). Verificando os resultados, têm-se que as 

amostras coletadas nas microbacias das comunidades também tiveram valores dentro do padrão 

de aceitabilidade estabelecido para rios classe 2 pela referida Resolução. 

3.2.4. NITRITO 

O nitrogênio é um elemento químico fortemente encontrado na natureza. Contudo, ele também 

possui origem antropogênica, principalmente em decorrência do lançamento em corpos d’água 

de despejos domésticos, industriais e fertilizantes (BRASIL, 2006). 

Por ser importante para a proliferação de algas e macrófitas (plantas aquáticas superiores), o 

nitrogênio pode ser encontrado no meio aquático sob diversas formas, sendo uma delas o íon 

nitrito (NO-
2) que é a forma intermediária do processo de oxidação e possui uma forte 

instabilidade no meio aquoso sendo convertido em nitrato, que em concentrações elevadas está 

associado a doença da metaemoglobinemia, que dificulta o transporte de oxigênio na corrente 

sanguínea de bebês (BRASIL, 2006). 

Assim, pelos resultados obtidos verifica-se que, com relação ao parâmetro Nitrito, as amostras 

se encontram em concordância com a legislação consultada considerando rios classe 2. 

3.2.5. TURBIDEZ 

A presença de partículas provoca a dispersão e a absorção da luz, deixando a água com 

aparência turva, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa, pois pode prejudicar a 

fotossíntese das algas e plantas aquáticas submersas. Partículas em suspensão localizadas 

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

da camada superficial da água (NOGUEIRA et al., 2015).  

Como pode ser verificado pela Tabela 4, todas as microbacias analisadas atendem ao VMP 

estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005). Contudo, a FUNASA (2014) 

expõe que, para fins de potabilidade, a turbidez deve ser inferior a 1 (uma) unidade devido à 

influência deste parâmetro nos processos usuais de desinfecção, atuando como escudo aos 

microrganismos patogênicos. Assim, considerando uma possível ação desinfetante por parte da 

população para consumo da água, têm-se que todas estão em situação de risco de contaminação 

por patógenos.  
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Libânio (2016), ressalta que a turbidez natural das águas superficiais geralmente se encontra 

entre 3 e 500 uT. Desta forma, os valores encontrados para a turbidez em rios classe 2 se 

encontram alinhados aos valores apontados pelo autor como usuais informados para águas 

superficiais.  

O estudo realizado Deconto (2019) apontou que, apesar de suas amostras apresentarem boas 

condições, o aumento da turbidez poderia estar relacionado a erosão das margens dos 

mananciais e das estradas, que por sua vez são decorrentes do mau uso e manejo do solo com a 

retirada de cobertura vegetal.  

De acordo com Libânio (2016), dentre os fatores que conferem maior turbidez às águas dos rios 

brasileiros são destaque as características das bacias, altos índices pluviométricos e práticas 

agrícolas inadequadas. Neste sentido, a medida do parâmetro turbidez se faz importante na 

indicação da eficiência do tratamento da água bruta, também na remoção de bactérias e 

parasitas. (ARANTES et al., 2015; Libânio, 2016). 

3.2.6. ALCALINIDADE 

Para consumo humano, a alcalinidade adquire função primordial no processo de coagulação, 

minimizando a redução muito significativa do pH. Apesar disso, este não é um parâmetro 

referenciado na CONAMA 357 (BRASIL, 2005). Segundo Libânio (2016), em águas naturais 

superficiais, a alcalinidade normalmente é inferior a 100 mg.L-1 de CaCO3. Dessa forma, apenas 

a microbacia onde está inserida a comunidade Queixo Dantas apresentou resultado de 110,38 

mg.L-1 de CaCO3 ligeiramente superior ao padrão relatado pelo autor para águas superficiais.  

Segundo Viana, Leite e Silva (2016) águas com alcalinidade entre 50 e 150 mg.L-1 de CaCO3 

caracterizam um curso d’água moderadamente duras. Essa presença de dureza em águas 

naturais segundo a Funasa (2014) pode ser tanto de origem natural (dissolução de rochas 

calcárias, chuva) quanto de origem antropogênica (lançamento de efluentes, decomposição de 

matéria orgânica). Coelho (2015) complementa afirmando que quanto maior a alcalinidade 

mais estável e resistente serão as variações de pH no ambiente aquático.  

 Apesar disso, em 100% das amostras os resultados são inferiores 200 mg.L-1, estando dentro do 

limite aceitável definido pelos padrões da World Health Organization (WHO), conforme Mitra, 

Pal e Das (2018). 
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Por ser um parâmetro caracterizado em função de seu pH, ao estarem entre a faixa de 4,4 e 8,3, 

pode-se inferir que as alcalinidades encontradas correspondem aquela decorrente apenas de 

bicarbonatos, conforme ocorre na maioria das águas superficiais (em especial devido ao cálcio 

e ao magnésio), e apesar de não apresentar significado sanitário, valores mais elevados indicam 

processos de decomposição de matéria orgânica, atividade respiratória de microrganismos, com 

dissolução e liberação de gás carbônico, e lançamento de efluentes industriais. (LIBÂNIO, 

2016; DI BERNARDO, 2017).  

3.2.7. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (CE) 

A condutividade elétrica não é um parâmetro integrante das legislações brasileiras, por isso, seu 

monitoramento é utilizado como indicador de eventual lançamento de efluentes, não sendo, 

portanto, referenciada na Resolução n° 357 (BRASIL, 2005).  

De acordo com Libânio (2016), o valor limite para a condutividade elétrica em águas naturais 

é 100 µS.cm-1, podendo atingir 1000 µS.cm-1 em corpos receptores de elevadas cargas de 

efluentes domésticos e industriais, o que demonstra relação direta com sólidos dissolvidos totais 

e matéria orgânica. Deste modo, as microbacias que não atendem o limite para águas naturais 

estabelecido pelo referido autor foram Água Limpa, Itajá II e Queixo Dantas, o que representa 

23,08% das amostras avaliadas. Mesmo assim, os resultados dessas microbacias não 

extrapolaram o valor citado por Libânio (2016) para caracterização de que possa existir 

recepção de cargas orgânicas por estes rios classe 2. 

A três comunidades com alteração na condutividade elétrica (Água Limpa, Itajá II e Queixo 

Dantas) também apresentaram os maiores valores de sólidos dissolvidos totais, parâmetros estes 

que segundo Vasconcelos et al (2019) estão correlacionados empiricamente.  Piratoba et al. 

(2017) observaram que no período menos chuvoso, os teores da condutividade são maiores; 

entretanto, no caso dos autores, essa alteração está relacionada à proximidade com pontos de 

lançamento de efluentes industriais e da comunidade da Vila do Conde.   

Segundo Gray (2008), águas que apresentam condutividade elétrica na faixa entre 100 e 200 

µS.cm-1 apresentam condição fraca para a mineralização, situação essa apresentada pelas 

microbacias destacadas. Já a CETESB (2014, p.1) salienta que “a condutividade elétrica 

também fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma água, 

especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das 

quantidades relativas dos vários componentes”.  Já Montenegro et al. (2001 apud ANDRADE 
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et al. 2012) verificaram que regiões com maior concentração sais ocorre perto da confluência 

entre dois corpos hídricos, que as menores concentrações são observadas em zonas de recarga 

preferencial à montante desta área; e que a condutividade elétrica é influenciada pelas 

características pedológicas do solo. 

3.2.8. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

O parâmetro demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é um indicador indireto do teor de 

matéria orgânica nos corpos d’água, sendo, portanto, uma indicação do potencial de consumo 

do oxigênio dissolvido (SPERLING, 2005). Como os resultados encontrados na Tabela 4 para 

a DBO nas amostras são todos menores do que 5 mg.L-1, percebe-se que todas as microbacias 

se encontram de acordo com o padrão para rio classe 2 estabelecido para DBO pela CONAMA 

n° 357 (BRASIL, 2005). 

Estudos citados por Veronez (2011) demonstram que as cargas de DBO são maiores em regiões 

de pastagens do que em regiões com florestas. Além disso, a autora destaca que a DBO em 

águas naturais, varia em torno de 8 a 12 mg.L-1, sendo essa concentração reduzida em condições 

de alta concentração de matéria orgânica e temperatura.  

3.2.9. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

O parâmetro oxigênio dissolvido garante a manutenção do equilíbrio da biota aquática por meio 

do estabelecimento de condições favoráveis à sobrevivência dos seres aeróbios, pois, segundo 

a FUNASA (2014) para a manutenção da vida aquática aeróbica são necessários teores mínimos 

de oxigênio dissolvido de 2 mg.L-1 a 5 mg.L-1, a depender da exigência de cada organismo.  

Considerando o estabelecido pela Resolução n° 357 (CHAPMAN e KIMSTACH, 1992; 

BRASIL, 2005), apenas a comunidade Água Limpa não atende à concentração mínima 

estabelecida para rio classe 2, mas com valor muito próximo. Já considerando as condições para 

manutenção da vida aquática, possível fonte e alimento à essas comunidades, todas as 

microbacias estão coerentes ao exposto pela FUNASA (2014). 

Em estudo realizado por Garcia (2012) a concentração de oxigênio dissolvido na água 

apresentou relação inversa à vazão, apresentando valores mais elevados de OD em períodos de 

seca (menor vazão) devido à redução da quantidade de matéria orgânica disponível 

naturalmente no corpo hídrico. Dessa forma, a determinação das concentrações de oxigênio é 
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essencial à avaliação da qualidade das águas, uma vez que o oxigênio, está envolvido 

praticamente em todos os processos químicos e biológicos. 

Considerando que as coletas foram realizadas em período de pouca chuva e avaliando o 

exposto, verifica-se que o resultado, bem próximo ao padrão mínimo considerado ideal, é 

coerente com a condição climática do período. 

3.2.10. SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (SDT) 

A presença de sólidos em concentração superior a 2000 mg.L-1 em águas de consumo humano, 

principalmente dos dissolvidos, pode provocar alterações do sabor da água, intensificar 

problemas associados à corrosão e ter efeitos laxantes (GONÇALVES, 2009).  

Assim, avaliando os resultados laboratoriais sintetizados na Tabela 4 e ressaltando que o 

resultado encontrado para a microbacia da comunidade Povoado Vermelho foi desconsiderado, 

verifica-se que o parâmetro que avalia sólidos dissolvidos totais não é excedido por nenhuma 

das microbacias trabalhadas. 

3.2.11. COLIFORMES TERMOTOLERANTES (CT) 

Conforme verificado por meio da Tabela 4, e considerando que o parâmetro de coliformes 

termotolerantes foi determinado pela Escherichia coli, há indícios de contaminação em todas 

as microbacias, uma vez que a presença dessa bactéria indica a contaminação fecal. Assim, 

verifica-se que 36,36% das microbacias analisadas apresentam concentração de E. coli acima 

do limite para rio classe 2, o que se refere às águas utilizadas pelas comunidades Água Limpa, 

Fortaleza, Itajá II e Piracanjuba.  

Segundo Braga et al (2002) a presença da E. Coli em altas concentrações indica que na água 

teve a introdução de matéria fecal e consequentemente do lançamento de esgoto. Dada a 

presença de E. Coli., por esta ser considerada um bioindicador, tem-se que outros organismos 

termotolerantes indicadores também podem estar presentes, como protozoários, vírus e 

bactérias. Cerca de 80% das infecções do sistema trato urinário é causado pela E. coli. entre 

outras comorbidades causadas pela E. coli, a toxinfecção alimentar é uma causa importante de 

gastroenterites e apendicite (SOUSA et al., 2015).  

Como a maior parte das doenças associadas com a água é transmitida por via fecal (isto é, os 

organismos patogênicos, ao serem eliminados pelas fezes, atingem o ambiente aquático, 
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podendo vir a contaminar as pessoas que se abastecem de forma inadequada dessa água), a 

presença de coliformes na água é um indicador de risco de transmissão dessas doenças 

(BRASIL, 2021). Desse modo, sua presença pode indicar presença de nutrientes em excesso, 

pois quanto maior a população de coliformes em uma amostra de água, maior é a chance de que 

haja contaminação por organismos outros patogênicos (FUNASA, 2014). 

3.2.12. AGROTÓXICOS 

Os resultados das análises quanto à presença dos compostos de agrotóxicos são sintetizados no 

Quadro 3, onde é possível constatar que, 18 compostos diferentes foram identificados nas 

amostras de água.  

Das 13 microbacias estudadas, em 38,46% não foi detectada a presença dos analitos avaliados, 

o que equivale às comunidades Água limpa, Almeidas, Fio Velasco, Povoado Vermelho e 

Landi. Entretanto, não se pode fazer afirmações ou negações quanto a real presença desses 

compostos nas águas, uma vez que esta detecção depende do nível de sensibilidade do 

equipamento utilizado na análise. 

Dentre as microbacias que constataram a presença de alguma quantidade de agrotóxicos, estão 

as comunidades de Itacaiú, São Domingos e Piracanjuba, que apresentaram a maior diversidade 

de compostos detectados. Todos os três municípios possuem sua economia voltada para a 

agropecuária, com destaque ao município de Piracanjuba conhecido como a maior bacia leiteira 

e um dos maiores produtores de soja do Estado de Goiás. Colocações estas que podem refletir 

na presença de agrotóxicos detectados.  

Não faltam evidências, conforme Peres e Rozemberg (20031 apud D’AVILA et al., 2016), de 

que o uso intensivo dos agrotóxicos esteja associado à contaminação de alimentos, à degradação 

do meio ambiente e a problemas de saúde na população (tanto pelo consumo dos alimentos 

quanto pelos trabalhos diretos com os produtos).  

Além da possibilidade de poluição de cada composto de forma isolada, a combinação entre 

diferentes substâncias também pode trazer efeitos nocivos ao meio ambiente, tal como é 

ratificado por levantamentos realizados pelo IPEA (2019): os estudos encontrados constatam 

os efeitos negativos à vida aquática ocasionados pela combinação de inseticidas e herbicidas na 

 
1 PERES, F.; ROZEMBERG, B. É veneno ou é remédio? Os desafios da comunicação rural sobre agrotóxicos. É 
veneno ou é remédio? Agrotóxicos, saúde e ambiente, 2003. 
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água e a intensificação danos ao DNA humano causada pela combinação de diferentes tipos de 

resíduos em alimentos quando comparados ao efeito de cada ingrediente ativo em separado.  

Gonçalves e Rocha (2016), apontam ainda que culturas de inverno fazem uso de menores 

quantidades de fertilizantes e agrotóxicos para seu manejo e demandam trânsito menos 

intensivo de equipamentos agrícolas. Como as análises foram realizadas em período de seca, 

infere-se que existe a possibilidade de detecção de quantidades ainda maiores de compostos de 

agrotóxicos no período de cultivo da safra principal.  

O composto acefato possui limites mais restritivos somente em legislações internacionais. 

Segundo o Ministério da Saúde (MS, 2020) além de constar na lista da USEPA (2016a) para 

ser regulado na água potável a normativa australiana é a única a equacionar o valor limite 

levando em consideração peso corpóreo e uso de água. Segundo Dutra e Souza (2017) os efeitos 

tóxicos relacionados ao uso do acefato são: neurotoxicidade, suspeita de carcinogenicidade e 

toxicidade reprodutiva. Além disso, “No meio ambiente o acefato é degradado no período de 1 

a 12 semanas, no entanto, existe a possibilidade de permanecerem na água, resíduos e 

subprodutos em níveis relativamente nocivos para o consumo humano” (CARVALHO et al. 

2020).  

Os limites máximos de resíduos (LMR) estabelecidos pela ANVISA (2003) para o acetamiprida 

variam conforme o tipo de cultura. Já os carbamatos são uma grande classe de agrotóxicos 

utilizados na agricultura contra insetos, fungos e ervas daninhas (OLIVEIRA, 2017). São 

incluídos neste grupo os compostos: aminocarb, carbaril e carbofurano. A intoxicação em 

humanos ocorre através da absorção no organismo por via cutânea, digestiva ou respiratória. 

Para Mossini e Nishiyama (2017) foi a partir da década de 1970 com a proibição do uso dos 

organoclorados que se teve a intensificação na produção e no uso dos carbamatos 

nacionalmente. Tanto o carbaril como o carbofurano são ilegais em outros países como Reino 

Unido, Austrália, Dinamarca e entre outros. 

UTZ Certified (2015) elencou os ingredientes ativos proibidos pela Fair Trade USA, e entre 

eles estão os compostos: carbaril (União Europeia e Globally Harmonized System), carbofurano 

(OMS), dicrotofos (OMS) e fenamifós (OMS). Nesta mesma listagem consta os compostos 

acetamiprida e  metribuzim como ativos não banidos, entretanto que possuem potencial de 

riscos graves e/ou cumulativos para a saúde humana e/ou o meio ambiente.  
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A Rainforest Alliance (2017) relacionou pesticidas considerados proibidos e classificados como 

altamente perigosos de acordo com a definição do Painel de Expertos em Manejo de Pesticidas 

da FAO/OMS (JMPM). Entre estes compostos estão: Alacloro (Convenção de Rotterdam), 

Carbofurano (OMS Ib e Convenção de Rotterdam), dicrotofos (OMS Ib) e fenamifós (OMS 

Ib). Nesta mesma listagem têm-se a relação de compostos que apresentam mitigação de risco:  

carbaril (risco para a vida aquática, silvestre e polinizadores), metribuzin (silvestre) e propoxur 

(aquática, silvestre polinizadores e inalação). 

3.3. DADOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Os dados de uso do solo obtidos pelo banco de informações do MapBiomas foram sintetizados 

na Figura 4, onde pode-se perceber que o uso do solo nos municípios onde estão inseridas as 

microbacias é predominantemente composto por agropecuária (média de 54,16%) e formação 

florestal natural (38,45%, em média). Com relação ao impacto da agropecuária, os destaques 

são o plantio de cana, que representa 40,59% das atividades em agricultura, e a pecuária, que 

corresponde a 34,34% da classe. 

De acordo com as análises realizadas nas águas coletadas no exutório das microbacias das 

comunidades estudadas, foi identificado que a classe de agrotóxico com maior índice de 

ocorrência foram os inseticidas com 39%, seguido pelos herbicidas, que representam 17% 

destes compostos. Ressalta-se que nenhum dos compostos foram quantificados, podendo estar 

em concentrações abaixo do limite necessário para promover algum efeito tóxico.  

Esses resultados corroboram com os dados do Quadro 3, que demonstram a atividade 

agropecuária nas microbacias onde as comunidades estudadas estão inseridas. As microbacias 

que apresentaram maior ocorrência de inseticidas e herbicidas foram onde estão presentes as 

comunidades Itacaiú, Piracanjuba e São Domingos. 

Já a microbacia onde está a comunidade São Domingos, apesar de ter baixa atividade pecuária 

em relação a área de floresta natural, detectou uma maior diversidade de agrotóxicos, podendo 

este resultado estar associado ao manejo das áreas de pastagens; no entanto é importante que 

seja realizada a quantificação dos agrotóxicos para conhecimento das reais condições da área e 

como forma de permitir o estudo da melhor forma de mitigação. 
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Figura 3 - Caracterização do uso do solo a partir de dados de pecuária, agricultura e cobertura vegetal, relativo as 
microbacias onde estão inseridas as comunidades rurais estudadas. 

 
Fonte: Autoras, 2021. 

Além disso, considerando que as coletas foram realizadas no período seco, verifica-se, por meio 

dos estudos de Gonçalves e Rocha (2016), que o sistema convencional de cultivo empregado 

no período de inverno pode contribuir para a contaminação quando ocorrerem casos de 

precipitação intensiva. 
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3.4. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE 

BASCARÁN 

Se tratando dos valores calculados para o IQAB, pela Figura 3 é possível verificar que os 

resultados referentes às microbacias onde as comunidades estão inseridas variaram entre 40 e 

88, correspondendo a uma escala qualitativa de caracterização que vai de aspecto de qualidade 

“imprópria” à “boa”.  

Observa-se que 84,62% dos pontos amostrais apresentaram aspecto de qualidade da água com 

pontuação de 60,94 a 87,92, variando entre aceitável e bom (≥ 50 a < 90 pontos). As demais 

comunidades, Itacaiú e Landi, apresentaram qualidade imprópria, resultado motivado 

principalmente pelo parâmetro turbidez, que em ambas as comunidades é classificado como de 

aspecto impróprio pelo método de Rizzi (2001), influenciando diretamente no valor da 

constante (K) de ajuste utilizado nos modelos (k=0,50). No caso de Landi, há ainda a influência 

do parâmetro cor aparente, que é classificado como de aspecto muito ruim. 

Outro fator que interfere nos resultados são os pesos adotados por Rizzi (2011), que variam de 

1 a 4. Por ser um método que depende da escolha das variáveis, tem-se que os índices de 

qualidade são, de certa forma, subjetivos, o que faz com que haja limitação quanto à perda na 

interpretação das variáveis individuais e da relação destas com as demais (PEREIRA, 2010).  

Figura 4 - Valores de IQAB obtidos na avaliação das águas no exutório das microbacias onde estão as 
comunidades estudadas. 

 
Fonte: Autoras. 
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De acordo com Molozzi, Pinheiro e Silva (2006), águas com qualidade imprópria podem ter 

seu resultado influenciado pelo uso do solo de áreas à montante dos pontos de coleta. A área de 

estudo possui como principal atividade a agropecuária, o que pode justificar o valor percentual 

baixo atribuído às variáveis cor e turbidez nas comunidades Itacaiú  Landi, com IQAB ruim , 

visto que o pisoteio do gado nas margens dos rios e a lixiviação dos solos agricultados podem 

contribuir para a erosão e assoreamento nessas águas, influenciando na alteração desses 

parâmetros. Além disso, para Sousa et al. (2016) quando há a presença de coliformes 

termotolerantes há indícios da presença de lançamento de esgoto. Assim, segundo ANA (2012) 

tanto o lançamento de esgotos domésticos, efluentes de atividades agropecuárias, disposição 

inadequada de resíduos sólidos e o manejo inadequado do solo são responsáveis pelos impactos 

negativos na qualidade da água.  

A pesquisa realizada por Gonçalves e Rocha (2016) aponta uma relação inversamente 

proporcional entre as precipitações e os valores de IQAB. Coradi et al (2009) verificou em sua 

pesquisa que os menores valores de IQAB estavam relacionados com a diminuição das 

concentrações de oxigênio dissolvido e o aumento dos valores de DBO em decorrência da 

diminuição do índice pluviométrico na região. Lopes et al (2017) também associaram os baixos 

índices de IQA ao período da seca e consequentemente menores vazões nos mananciais. Já 

Prado e Lullo (2007) verificaram que os baixos índices de IQA estavam relacionados com teores 

de OD reduzidos e elevados teores de coliformes fecais, nitrato, fosfato total, sólidos totais e 

DBO.   

4. CONCLUSÕES 

Quando comparados aos limites aceitáveis estabelecidos pela legislação trabalhada 

considerando rios classe 2 e literaturas brasileiras abordadas, verificou-se que os resultados das 

análises das amostras de águas demonstraram alterações em pelo menos uma microbacia quanto 

aos parâmetros turbidez, alcalinidade, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, sólidos 

dissolvidos totais e coliformes termotolerantes. Destaca-se os parâmetros de turbidez e 

coliformes termotolerantes (determinado a partir do parâmetro E. coli) como os que 

apresentaram maior quantidade de microbacias com alteração. 

Os resultados encontrados estão diretamente relacionados às principais atividades econômicas 

desenvolvidas no estado de Goiás: agropecuária. Salienta-se, inclusive, que alguns dos 
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municípios onde estão inseridas as microbacias trabalhadas são referência por seus cultivos e 

atividades pecuárias.  

Foi constatado que 84,62% das microbacias analisadas apresentaram aspecto de qualidade da 

água variando de “aceitável” a “bom”, ou seja, apenas duas das comunidades apresentaram 

qualidade da água considerada “imprópria”, resultado relacionado principalmente ao parâmetro 

de turbidez, que interfere diretamente no fator de correção a ser utilizado no cálculo do IQAB.  

Por fim, acredita-se que os objetivos propostos foram atendidos, através da avaliação da 

qualidade das águas, e da comparação do uso e ocupação do solo preponderantes em cada 

localidade com a presença de agrotóxicos nas águas das microbacias. 
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CAPÍTULO III 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da vantagem de permitir a utilização de uma gama diversa de parâmetros para avaliação 

da qualidade de uma água e de ser útil como forma de divulgação de informações para a 

população não científica, o IQA apresenta caráter subjetivo, servindo mais como um norteador 

para condução de avaliações mais detalhadas. 

Por meio das literaturas consultadas também foi verificado que, de maneira geral, pesquisas 

realizadas na área mostram que a precipitação está intrinsecamente relacionada qualidade da 

água, tanto pela dissolução, absorção e carreamento de materiais, quanto pelo tempo de 

decomposição. Assim, recomenda-se o aprofundamento deste estudo considerando um 

horizonte de tempo maior.  

Por se tratar de comunidades rurais, esta população está mais suscetível ao desenvolvimento de 

doenças devido à ausência de saneamento básico, pois sabe-se que muitas vezes, dada a carência 

de conhecimento técnico, a população acaba por consumir a água sem nenhum tratamento 

químico, o que acaba por colocar sua saúde em risco. Assim, estas comunidades demandam de 

mais atenção tanto com relação a políticas públicas quanto de ações governamentais. Ressalta-

se também a importância de pesquisas e estudos que sejam capazes de diagnosticar os riscos de 

contaminação, os problemas sociais e de propor soluções inclusivas através de tecnologias 

sociais.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – MÉTODO DO ENSAIO DE PARA AVALIAÇÃO DE 

AGROTÓXICOS 

A.1. INSTRUMENTAÇÃO 

As análises foram realizadas em um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência 

ExionLCTM AC (Sciex, Singapore) acoplado a um espectrômetro de massas QTRAP® 4500 

(Sciex, Singapore), composto por um analisador triplo quadrupolo (QqQ) e fonte de ionização 

por Electrospray (ESI), genericamente denominado por LC-MS/MS. O cromatógrafo possui 

sistema de injeção automática e separação por meio de coluna cromatográfica (ACE), modelo 

5-C18, dimensões 150 m × 4,6 mm id. 

As análises foram realizadas utilizando o método de eluição isocrática 20:80, ou seja, 20% da 

fase móvel (A) e 80% da fase móvel (B), por todo o período de ensaio. As fases móveis serão 

constituídas por (A) água 0,1% de ácido fórmico e (B) metanol 10 mM formiato de amônio. O 

fluxo da fase móvel será de 800 µL.min-1 e o volume de injeção de amostra será de 50 µL. A 

temperatura da coluna foi mantida a 40 ºC e a pressão variando em torno de 80 Pa.  

O software utilizado para o controle das funções do sistema, incluindo a integração dos picos 

cromatográficos, determinação das equações das curvas de calibração e quantificação dos 

controles de qualidade e amostras foi o Analyst® 1.7. (Sciex, Singapore). 

A.2. PREPARO DE SOLUÇÕES 

A.2.1. Solução para a fase móvel 

Para o desenvolvimento do método por LC-MS/MS, na preparação da fase móvel (A) foram 

utilizados 500 µL de ácido fórmico 0,1% (CH2O2) diluídos em 500 mL de água ultrapura 

(Gehaka, Master P&D TOC System). A fase móvel (B) foi preparada com 0,315 g de formiato 

de amônio (NH2HCO2) diluídas em 500 mL de metanol (CH3OH) de grau HPLC. 

O formiato de amônio foi pesado em balança analítica (Shimadzu, capacidade 220 g, precisão 

0,0001 g, tecnologia UNIBLOC, ATY-224). Após a mistura das soluções, para desgaseificação 
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das fases móveis, foi empregado um banho de ultrassom (ALTSonic Clean, 9IA) para remoção 

de bolhas de ar que pudessem vir a interferir no ensaio. 

A.2.2. Soluções padrões 

A análise da presença de agrotóxicos foi realizada por meio da injeção de 150 amostras de 

padrões de agrotóxicos para a determinação dos tempos de retenção e identificação dos picos 

referentes a cada tipo, conforme Quadro 3.  

Quadro 3 - Relação de agrotóxicos avaliados no método inicial. 

4.4 DDE Clorpirifos-metil Famoxadona Hexaconazol Picoxistrobina 
Acefato Clorprofame Fenamidona Hexaflumuron Pirazofos 
Acetamiprida Clotianidina Fenamifós Hexitiazox Pirimicarbe 
Alacloro Cromafenozida Fenarimol Imazalil Pirimifos-etil 
Aldrin Cyromazine Fenazaquin Iprodiona Pirimifos-metil 
Aletrina Deltametrina Fenbuconazol Iprovalicarbe Prochloraz 
Aminocarbe Diclofop-metil Fenitrotiona  lambda-cialotrina Propargite 
Azinfos-etil Diclorvos Fenpiroximato Linuron Propiconazol 
Azoxystrobin Dicofol negativo Fenpropathrin Lufenuron Propoxur 
Benalaxil Dicrotophos Fenpropimorfe Mandipropamida Prothiofos 
Bendiocarbe Dieldrin neg Fenvalerato Metalaxil Pyridaben 
Bifentrina Difenamida Fipronil neg Methoxyfenozide Simazina 
Bioaletrina Difenoconazol Fluazifop-butyl Metiocarbe Sulfotep 
Bitertanol Diflubenzuron Fluazinam Metomil Sulfóxido dissulfoton 
Bromacil Dimetenamida Flubendiamida Metribuzina Tebufenozida 
Bromuconazol Dimetoato Fludioxonil Mevinifos Tebupirimfos 
Buprofezina Dimetomorfo Flufenoxuron Monocrotofos Terbutilazina 
Butacloro Diniconazol Flumioxazina Myclobutanil Thiram 
Cadusafos Disulfoton Fluopicolida Napropamida Tiabendazol 
Carbaril Dithianon Fluquinconazol Novaluron Tiametoxame 
Carbofurano Diuron Flusilazol Ometoato Tiobencarbe 
Chinometionato Edifenphos Flutolanil Oxadiazona Tiodicarbe 
Ciazofamida Endossulfano Flutriafol Oxamil Triadimefona 
Cipermetrina Epoxiconazol Fosalona Oxyfluorfen Trichlorfon 
Ciproconazol Esfenvalerato Fosfamidona Paraoxon-etil Triciclazol 
Clofentezina Espirodiclofeno Fosmet Paraoxon-metil Trifloxistrobina 
Clorantraniliprole Espiromesifeno Fosthiazate Pencicuron Triflumizol 
Clorfenvinfos Etion Furathiocarb Penconazol Vamidothion 
Clorfluazuron Etofenprox Hch-delta Pendimetalina Vinclozolina m2 
Clorpirifos Etrimfos Heptenophos Permetrina Zoxamida 

Fonte: Autoras. 

Em seguida, foi realizada a análise das amostras coletadas, em duas rodadas de leituras, sendo 

a segunda utilizada como contraprova da presença do composto identificado em primeira 

instância por meio da comparação dos picos gerados pelas amostras das microbacias com 

aqueles gerados pela análise dos padrões. 
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Uma solução estoque (de concentração 10 µg.mL-1), considerando o método de diluição e 

contendo os 18 analitos detectados na primeira leitura (com pureza entre 97 e 100 %) foi 

preparada em tubos tipo Eppendorf® (PerkinElmer, Versa Tip HD Plus) e teve a finalidade de 

determinar o tempo de retenção de cada composto nas amostras de água. 

Para a primeira intermediária, foram adicionados 400 µL em analitos (14 analitos contribuindo 

com 20 µL cada e 4 analitos contribuindo com 30 µl cada, respeitando a concentração da 

solução mãe) para diluição em 1600 µL de água ultrapura; na segunda intermediária foi 

selecionada uma alíquota de 200 µL da primeira para diluição em 1800 µL de água ultrapura; 

para a solução final, foi preparada uma mistura de 40 µL da segunda intermediária e 1960 µL 

de fase móvel; da solução final, foi alocado um volume entre 500 µL e 1500 µL em um vial 

com capacidade 2000 µL (com tampa de rosca) para leitura no LC-MS/MS. O volume restante 

da solução estoque foi armazenado no freezer dentro dos próprios tubos Eppendorf® em que 

foram preparados para posterior utilização, caso necessário.  

A.3. PREPARO DAS AMOSTRAS 

Devido ao período de estiagem e consequente turbulência reduzida de escoamento, as amostras 

apresentaram baixa turbidez, o que sugere baixa possibilidade de interferências na identificação 

dos analitos estudados. Essas interferências solicitariam a aplicação de métodos de extração 

para concentração das amostras, etapa inviabilizada em função da escassez de recursos 

financeiros e materiais.  

Dessa forma, independentemente de fatores que pudessem vir a interferir na leitura dos analitos, 

a preparação das amostras se deu pela homogeneização do líquido nos frascos de coleta e 

seleção de uma alíquota de 1000 µL de cada amostra em tubos de Eppendorf®. Em seguida, foi 

realizada centrifugação em Micro Centrifuga de Alta Velocidade (Hitachi, CF16RN), por 10 

minutos a 2400 G, por fim, uma alíquota de 500 µL do sobrenadante foi diretamente injetada 

nos vials para leitura no LC-MS/MS. 



70                                                   Interferência do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais... 

I. C. G. C. Chagas, L. S. Morais 

ANEXOS 

ANEXO A – MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE GOIÁS 

 

Fonte: VESPUCCI et al., 2016.
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ANEXO B – MAPAS DAS MICROBACIAS DELIMITADAS PARA CADA UMA DAS 

COMUNIDADES ESTUDADAS 

B.1. ÁGUA LIMPA 

 
Fonte: Adaptado de Scalize et al. (2021). 

 

A 

B 

C 

D 
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B.2. ALMEIDAS 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.3. FIO VELASCO 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.4. FORTALEZA 

 
Fonte: Adaptado de Scalize et al. (2021). 

 

A 

B 
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B.5. ITACAIÚ 

 

Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.6. ITAJÁ II 

 

Fonte: Adaptado de Scalize et al. (2021). 

 

A 
B 



Interferência do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais...                                                   77 

I. C. G. C. Chagas, L. S. Morais 

B.7. SÃO DOMINGOS 

  

Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.8. PIRACANJUBA 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.9. POUSO ALEGRE 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.10. POVOADO VERMELHO 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.11. QUEIXO DANTAS 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 

 
 



82                                                   Interferência do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais... 

I. C. G. C. Chagas, L. S. Morais 

B.12. REGISTRO DO ARAGUAIA 

 

Fonte: Scalize et al. (2021). 
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B.13. LANDI 

 
Fonte: Scalize et al. (2021). 

 
 


