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RESUMO: A água ocupa lugar de destaque entre os recursos naturais. É a substância mais 
abundante no planeta, embora disponível em diferentes quantidades, em diferentes lugares. 
Para uma interpretação ecológica da qualidade das águas superficiais e/ou para estabelecer um 
sistema de monitoramento, é necessário a utilização de métodos simples, que forneçam 
informações objetivas e interpretáveis, e que considerem as características peculiares dos 
recursos hídricos. Assim, neste trabalho, objetivou-se monitorar a qualidade da água em um 
trecho do córrego Palmital, próximo ao município de Urutaí-GO. As amostras foram 
coletadas em quatro diferentes pontos e em duas épocas distintas do ano. Os parâmetros 
analisados encontram-se satisfatórios no período chuvoso, e alguns encontram-se abaixo do 
padrão analisado no período de estiagem. Percebe-se que, nos pontos de coleta de jusante à 
fonte de poluição pontual, as águas do córrego Palmital apresenta-se de pior qualidade, 
principalmente no período de estiagem. Necessário se faz, que os rejeitos gerados por tal fonte 
poluidora, sejam devidamente tratados e descartados em local adequado. 
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WATER QUALITY: EVALUATION OF AN AREA RIVER IN INTERIOR OF GOIÁS  
 
ABSTRACT: Water occupies a prominent place among natural resources. It is the most 
abundant substance on the planet, although available in different amounts in different places. 
For an ecological interpretation of the quality of surface water and/or to establish a 
monitoring system, using simple methods it is necessary, to provide objective and 
interpretable information, and to consider the peculiar characteristics of water resources. 
Thus, this study aimed to monitor the quality of water of an area of Palmital river, near the 
city of Urutaí-GO. Samples were collected at four different points and in two different 
seasons. The analyzed parameters are satisfactory in the rainy season, and some are below the 
reporting standard in the dry season. It is noticed that at the point of collection downstream 
source point pollution, the waters of the Palmital river presents lower quality, especially in the 
dry season. Need to do, that the waste generated by such pollution source, are properly treated 
and disposed of in an appropriate place. 
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INTRODUÇÃO 

A água é uma substância fundamental para a vida, e seus usos são indispensáveis a um 

largo espectro das atividades humanas, onde se destacam, entre outros, o abastecimento 

público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de 

lazer e recreação, bem como a preservação da vida aquática (NETO e FERREIRA, 2007). 

A poluição é um dos fatores de fundamental importância no que se diz respeito a 

qualidade da água e na consequência para o meio ambiente e na saúde humana. De forma 

genérica, a poluição das águas decorre da adição de substâncias ou de formas de energia que, 

diretamente ou indiretamente, alteram as características físicas e químicas do corpo d’água de 

uma maneira tal, que prejudique a utilização das suas águas para usos benéficos (PEREIRA, 

2004). Os efeitos de um determinado poluente no ambiente dependem, entre outros fatores, de 

suas concentrações, do tipo de corpo de água que o recebe e dos usos da água (LIMA et al., 

2001; BARROS, 2008). 

A poluição das águas é proveniente de praticamente todas atividades humanas, sejam elas 

domésticas, comerciais ou industriais. Cada uma dessas atividades gera poluentes 

característicos que têm uma determinada implicação na qualidade do corpo receptor 

(PEREIRA, 2004). Os esgotos domésticos e as águas residuárias provenientes de criatórios de 

animais e agroindústrias contribuem com elevadas cargas orgânicas, as indústrias com uma 

série de compostos sintéticos e elementos químicos potencialmente tóxicos e as atividades 

agrícolas com a contaminação por pesticidas e fertilizantes na água (LIMA et al., 2001). 

Por centenas de anos, apenas os sentidos da visão, sabor e olfato eram determinantes na 

avaliação da qualidade da água. Com a evolução das técnicas de detecção e medidas de 

poluentes, foram estabelecidos padrões de qualidade para a água, isto é, a máxima 

concentração de elementos ou compostos que poderiam estar presentes na água, de modo a ser 

compatível a sua utilização para determinadas finalidades (BENETTI e BIDONE, 2013).  

As características físicas e químicas de todo corpo de água são determinadas, em grande 

parte, pelo clima, geomorfologia e condições geoquímicas prevalecentes na bacia de 

drenagem. O intemperismo de rochas é, geralmente, determinante das características químicas 

das águas, e essas variam com a geologia e com a intensidade das entradas de outras vias, 

incluindo a precipitação pluvial e a poluição (PETERS e MEYBECK, 2000). 

Nesse sentido, objetivou-se nesse trabalho analisar a qualidade da água de um trecho do 

córrego Palmital, onde há nas proximidades atividades agrícolas, criatórios de animais e 

lançamento de esgoto doméstico. Dessa forma, torna-se necessário avaliar a evolução da 

qualidade do corpo hídrico e conhecer as tendências de sua variação. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo abrange um trecho do córrego Palmital, localizado nas proximidades da 

cidade de Urutaí, GO. O monitoramento da qualidade da água foi realizado em 2014, em um 

trecho do córrego, situado nas proximidades de uma fonte de poluição pontual, uma 

Instituição de Ensino.  

Para análise da qualidade da água determinou-se temperatura (T), potencial 

Hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (CE), turbidez (Tu), sólidos totais (ST), 

concentração de oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), sódio 

(Na) e potássio (K). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Pesquisa e Análises Químicas do Instituto 

Federal Goiano – Câmpus Urutaí, segundo metodologias descritas em APHA (APHA, 1998) e 

os resultados analisados de acordo com os padrões de qualidade da água estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2005) e pela Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA) (BRASIL, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras de água foram coletadas em quatro diferentes pontos e em duas épocas 

distintas do ano, na estação chuvosa e na estiagem. Os pontos de coleta de água foram em 

posições de montante à Estação de Tratamento de Água (ETA) (ponto 1), no local da captação 

de água da ETA (ponto 2), e mais dois pontos de jusante à ETA da referida instituição (ponto 

3), sendo o último ponto (ponto 4), no local de captação de água da ETA que abastece a 

cidade de Urutaí – GO. 

A localização dos diferentes pontos onde foram coletadas as amostras de água são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Localização dos pontos de coleta de água 

 Pontos de coleta 
 1 2 3 4 

Altitude (m) 738 731 732 707 

Localização 
796636 – O 796634 – O 796254 – O 794821 – O 
8064207 – N 8064206 – N 8064544 – N 8065897 – N 

Considere: O - oeste, N – norte. 
 

Os resultados obtidos nas análises no período chuvoso e de estiagem estão apresentados 
na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados dos parâmetros analisados no período chuvoso (Ch.) e de estiagem (Est.) 

* Resolução CONAMA nº 357/2005 para água de classe 2 (BRASIL, 2005). 
** Manual prático de análise de água. Fundação Nacional da Saúde, FUNASA (BRASIL, 2009). 
 
  Conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 375 de 2005 (BRASIL, 2005), o 

pH de águas para manutenção da vida aquática deve estar entre valores de 6,0 a 9,0. De 

acordo com os dados dispostos na Tabela. 2, os valores de pH medidos nos pontos de coleta 

encontram-se no limite estabelecido pela resolução citada, apresentando-se com valores bem 

próximo da neutralidade. Percebe-se no período chuvoso os valores de pH são menores que 

no período de estiagem e aumentam ao longo do corpo d’água, no período chuvoso. 

 A condutividade elétrica (CE) da água é uma medida da capacidade desta em conduzir 

corrente elétrica, sendo proporcional à concentração de íons dissociados em um sistema 

aquoso. Esse parâmetro não discrimina quais são os íons presentes em água, mas é um 

indicador importante de possíveis fontes poluidoras (ZUIN et al. 2009). A condutividade 

elétrica da água nos pontos coletados no período chuvoso apresentam valores bem abaixo do 

valor máximo estabelecido pelo CONAMA (BRASIL, 2005), indicando baixa existência de 

íons. No período de estiagem, a CE esteve na faixa de valor estabelecido pela mesma 

resolução, no entanto, apresentou valores superiores ao período chuvoso, sendo este o 

resultado mais provável, pois neste período, o córrego apresenta maior quantidade de água e 

a concentração dos íons diminui. Nos dois períodos analisados, os valores de CE aumentam 

ao longo do percurso do córrego, evidenciando o aumento da concentração de íons nos 

pontos de coleta próximo à Instituição de Ensino. 

A Turbidez representa o grau de interferência dos raios solares que penetram na água, 

devido à presença de sólidos suspensos, de origem orgânica e inorgânica (SPERLING, 2005). 

Para a Turbidez, o valor máximo estabelecido pelo CONAMA (BRASIL, 2005) em águas 
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para consumo humano é de 100 UNT, assim, todas as amostras coletadas apresentaram 

valores de turbidez bem abaixo do valor limite.  

A água com excessivo teor de sólidos em suspensão ou minerais dissolvidos tem sua 

utilidade limitada. Água com teor de sólidos superior a 500 mg.L-1 torna-se inadequada para 

consumo humano (BRASIL, 2005). A quantidade de sólidos totais detectados nas amostras 

coletadas encontram-se abaixo do valor máximo permitido.  

Tanto para a análise da condutividade elétrica quanto para os sólidos totais, observou-se 

que o período chuvoso apresentou valores superiores ao período de estiagem, sendo este o 

resultado esperado, pois durante as chuvas há mais movimentação dos sólidos na água. 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é considerado um importante parâmetro para se avaliar a 

qualidade da água, pois influencia diretamente na vida dos seres aquáticos (LIBÂNIO, 2008). 

A quantidade de oxigênio dissolvido na água deve estar maior ou igual a 5,0 mgO2.L
-1 

(BRASIL, 2005), sendo que, as amostras dos pontos analisados o OD apresentou valores 

acima de 5,08 mgO2.L
-1, exceto no ponto 3, que no período de estiagem apresentou valor 

inferior ao limite, indicando o aumento de matéria orgânica, o que de fato ocorre devido ao 

lançamento de despejo doméstico próximo ao local.  

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um parâmetro referente ao consumo de 

oxigênio dissolvido necessário para oxidar a matéria orgânica, sendo um dos parâmetros de 

maior importância na caracterização do grau de poluição de um corpo d’água (SPERLING, 

2005). Os valores de DBO estiveram abaixo do padrão máximo (BRASIL, 2005) para água 

de classe 2, tanto no período chuvoso quanto no de estiagem.  

A partir dos valores detectados para DQO e comparando-se com os valores de OD, 

observa-se a quantidade de oxigênio dissolvido na água está sendo suficiente para oxidar a 

matéria orgânica, mesmo os valores de OD estando próximo ou até mesmo inferior ao padrão 

analisado. 

O limite de aceitação de sódio e potássio para o consumo humano é de no máximo 200 e 

175 mg.L-1, respectivamente (BRASIL, 2009). A quantidade de potássio determinado nas 

amostras coletadas foi abaixo do valor máximo permitido no período chuvoso, porém, no 

período de estiagem, apenas o ponto 1 apresentou valor no limite do padrão analisado. O 

sódio apresentou valor no limite aceitável do padrão (BRASIL, 2009) somente nos pontos 1 e 

2 no período chuvoso e no ponto 1 no período de estiagem.  

Os valores de sódio e potássio determinados defrontam com os valores encontrados para 

condutividade elétrica, evidenciando a presença de despejos domésticos e agrícolas 

proporcionados pela fonte pontual de poluição. 
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CONCLUSÕES 

Em todos os pontos de coleta de água, os valores de DBO indicam que a carga orgânica 

no trecho analisado está baixa e a concentração de OD nas amostras coletadas é considerada 

satisfatória para manutenção de vida aeróbia no período chuvoso. Apenas no ponto 3 no 

período de estiagem, a OD está abaixo do padrão analisado.  

Percebe-se que, nos pontos de coleta de jusante à Instituição de Ensino, as águas do 

córrego Palmital apresenta-se de pior qualidade, principalmente no período de estiagem. 

Necessário se faz, que os rejeitos gerados por tal instituição, sejam devidamente tratados e 

descartados em local adequado. 
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