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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO BOTAFOGO 
Aline de Arvelos Salgado 1 * & Saulo Bruno Silveira e Souza 2 & Duane Izabel Barbosa 3& Kamila 

Almeida dos Santos4 & Klebber T. Martins Formiga5 
 
Resumo A quantificação das cargas poluidoras que adentram ao corpo hídrico é uma importante 
ferramenta para avaliação do grau de poluição e fonte de dados para uma adequada adoção de 
medidas de planejamento e gerenciamento dos corpos hídricos. O objetivo do presente trabalho é 
monitorar a qualidade da água do Córrego Botafogo e conhecer o comportamento da carga 
poluidora nos meses de estiagem e após um evento chuvoso. Para tanto foi realizada a amostragem 
nos meses de maio a julho de 2012, períodos em que não houve precipitações e uma amostragem no 
mês de novembro de 2012 (chuva). Foram selecionadas 8 estações amostrais no período de seca e 
para o monitoramento na chuva, escolheu-se apenas 1 ponto. Nestes foram realizadas as análises 
dos seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, pH, temperatura 
cor, sólidos totais e dissolvidos, DBO e DQO. Para os meses estudados, que compreendem o 
período de seca na região, foram observados resultados satisfatórios, com valores dentro dos limites 
estabelecidos na legislação para a maioria dos parâmetros analisados. Já no período chuvoso, após 
os primeiros 30 minutos, houve deterioração da qualidade da água, sendo assim demonstrando o 
impacto do escoamento superficial na qualidade da água. 
 
Palavras-Chave – poluição, seca, chuva. 
 

EVALUATION OF WATER QUALITY STREAM BOTAFOGO 
 

Resumo The quantification of pollutant loads that enter the water body becomes an important tool 
for assessing the degree of pollution and source of data for an adequate adoption of health planning 
and management of water bodies. The objective of this study is to monitor the water quality of the 
stream Botafogo and understand the behavior of the pollutant load during dry months and after a 
rain event. For both the sampling was done in the months from May to July 2012, periods when no 
precipitation and a sampling in November 2012 (rain). 8 sampling stations were selected in the dry 
season and for monitoring the rain picked up just 1 point. These analyzes were carried out for the 
following parameters: dissolved oxygen, turbidity, conductivity, pH, color temperature, and 
dissolved solids, BOD and COD. For the months studied, which cover the period of drought in the 
region, satisfactory results were observed, with values within the limits established by law for most 
of the parameters analyzed. In the rainy season, after the first 30 minutes there was the deterioration 
of water quality, thus demonstrating the impact of runoff water quality. 
 
Keywords – pollution, drought, rain. 
 
INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização desorganizado e desestruturado às margens de corpos hídricos está 
associado com uma gama de consequências negativas: a retirada de cobertura vegetal, a 
impermeabilização de áreas, o acúmulo de resíduos, dentre outros. Com isso, vários danos são 
ocasionados: enchentes, deslocamento de terras, assoreamento dos mananciais devido ao 
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desmatamento e a ocupação das áreas de preservação permanente, degradação dos corpos d’água 
devido a poluição lançada, etc. 

Vieira (2008) cita que um dos efeitos negativos da impermeabilização de áreas na bacia é a 
mudança no regime hídrico, ocasionando aumento do volume e da velocidade do escoamento 
superficial, gerando maior capacidade de arraste, sendo assim favorecendo para um maior aporte de 
cargas poluidoras no corpo hídrico. 

Diante do exposto, é de grande importância avaliar o impacto do escoamento de águas 
pluviais nos mananciais expostos à urbanização. Uma maneira de identificar essas alterações são 
realizar monitoramentos da qualidade da água, por meio dos parâmetros físicos, químicos e 
biológicos, que são importantes indicadores da qualidade da água.   

O presente estudo realizado no Córrego Botafogo, tem como enfoque caracterizar a qualidade 
da água nos períodos de seco e chuvoso, identificando a relação entre os padrões de chuva e os 
processos que causam alterações na qualidade da água ao longo do ano. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 
 

A bacia do Córrego Botafogo localiza-se na cidade de Goiânia-GO, que inicialmente uma 
cidade planejada para 15 mil habitantes, com capacidade de suporte para no máximo 50 mil 
habitantes de acordo com Daher (2009), teve um crescimento acelerado e desorganizado. Segundo 
dados do IBGE (2010), o último censo contou uma população de 1.302.001 habitantes, o que coloca 
a cidade como a segunda maior do Centro - Oeste, com um crescimento de aproximadamente 16 % 
nos últimos dez anos, possuindo uma população residente predominantemente urbana de 99,62%, 
sendo a população residente rural de 0,38%. 

O Córrego Botafogo pertence à bacia do Rio Meia Ponte, afluente do Rio Paranaíba. Este 
possui uma nascente no bosque Municipal Jardim Botânico e outra no Parque Areião, percorre 10,2 
km até o exutório.  Possui uma área de aproximadamente 20 km2 e percorre 29 bairros (Silva e 
Araújo, 2013), Figura 1. 
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Figura 1 – Mapa de localização da bacia do Córrego Botafogo.  Fonte: Silva e Araújo, 2013 

 
Amostragem e Análise 

A medição foi realizada de duas formas, visando obter dados nos períodos de seca e cheia. 
Portanto, para a amostragem realizada no período seco, as alíquotas de água foram coletadas 
mensalmente em 8 pontos de coleta, o qual busca retratar uma avaliação espacial do Córrego 
Botafogo, pois percorre o Córrego desde sua nascente até a foz. Destaca-se que o ponto 7 está 
localizado no Córrego Capim Puba, afluente do Córrego Botafogo. Já para a medição realizada no 
período chuvoso, apenas uma estação amostral foi escolhida, a fim de obter uma análise temporal 
do córrego. Neste período hidrológico considerado, os dados foram coletados durante a ascensão e 
recessão do hidrograma. A Figura 2 ilustra a disposição dos pontos ao longo da bacia. 

A qualidade da água foi avaliada pontualmente por meio da sonda multiparamétrica YSI 6600 
V2-2 que realiza análises in situ de oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, pH. As 
demais análises, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), 
cor e sólidos (totais e dissolvidos), foram realizadas no laboratório de Saneamento da Universidade 
Federal de Goiás de acordo com o preconizado no Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (AWWA, 2005). 
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Figura 2 – Mapa de localização dos pontos ao longo da bacia do Córrego Botafogo. 
 

RESULTADOS 

Os resultados analisados nos períodos de maio a julho de 2012 estão detalhados na Tabela I. 
O maior valor de condutividade elétrica foi registrada no ponto 8 no mês de julho, com um valor de 
236 µS/cm, sendo o menor registrado no ponto 2 no mesmo mês (83 µS/cm). A condutividade 
elétrica geralmente é maior quando há mais sólidos dissolvidos. E esse fato foi claramente notado 
nos pontos amostrais, sendo que o menor valor de sólidos dissolvidos totais (64,35 mg/L) foi 
também registrado no ponto 2 no mês de julho e os maiores valores 116 e 106,7 mg/L nos pontos 7 
e 8 no mês de julho, respectivamente. A condutividade elétrica é uma medida indireta da 
concentração de poluentes e geralmente valores superiores a 100 µS/cm indicam ambientes 
impactados (CETESB, 2012). Dessa forma, todos os pontos apresentaram-se poluídos, quando 
avaliados os valores de condutividade elétrica.  

O oxigênio dissolvido, importante indicador biológico, elemento essencial à vida dos 
organismos aquáticos, apresentou o valor mínimo de 3,12 mg/L no ponto 7 no mês de julho e o 
maior valor no ponto 1 no mês de maio (8,3 mg/L). Em comparação com os limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA 357/05 para rios de Classe II, que preconiza para oxigênio dissolvido valores 
acima de 5 mg/L, este não foi atendido no ponto 7 para o mês de Julho. Os demais apresentaram 
valores variando de 5,24 a 8,23 nos meses estudados, sendo assim atendendo ao recomendado na 
legislação.  

 O pH caracterizou o ambiente em estudo, nos meses estudados, como neutro nos pontos de 2 
a 8. Já no ponto 1, foi caracterizado como ligeiramente ácido. Porém todos os pontos apresentaram 
valores dentro dos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 (6 a 9). Para a turbidez 
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foram registrados valores bem abaixo dos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 
(100 UNT), em que os valores variaram de 0,4 a 6,35 UNT.  

Para a cor, os valores variaram de 14 a 126 mg Pt/L, sendo o menor valor no ponto 5 no mês 
de junho e o maior no ponto 1 no mês de maio. Para sólidos totais, foram observadas grandes 
variações, com valor mínimo registrado de 27 mg/L no ponto 1 no mês de junho a 2040 mg/L no 
ponto 7 no mês de maio. O que pode ser observado é que para o mês de maio foram registrados os 
maiores valores de sólidos totais.  

A DBO apresentou valores dentro dos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 
(<5 mg/L) em todos os pontos amostrais, com valores variando de 0,4 a 4,2 mg/L, sendo o menor 
valor registrado no ponto 2 do mês de julho e o maior no ponto 1 do mês de maio. Sendo assim, 
evidenciando a baixa carga orgânica nesses pontos. Para DQO, foram registrados valores variando 
de 7 a 39mg/L, sendo o menor valor no ponto 4 do mês de maio e o maior no ponto 7 no mês de 
julho.  

Para o ponto 7, alguns parâmetros apresentaram valores mais elevados e menor oxigenação 
em comparação ao pontos do Córrego Botafogo. Porém não foi evidenciado que o ponto 7 interferiu 
na qualidade da água do ponto 8, uma vez que os resultados apresentados nesse não sofreram 
grandes oscilações em comparação aos demais.  

 
Tabela 1 – Resultados das amostragens nos meses de maio a julho 2012 

 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Condutividade 

25/5/2012 192,47 152,3 211,7 216 208,76 214,31 207 218 
14/6/2012 145,06 132 207 217,34 203 205 113,36 218 
10/7/2012 180 83 110 204,22 108,65 206,94 131 236 

O.D 
25/5/2012 8,03 6,88 7,19 7,51 7,32 7,1 7,36 7,34 
14/6/2012 6,61 5,91 6,43 6,57 6,53 6,58 5,23 6,5 
10/7/2012 8,7 6,7 8,6 8,5 8,2 8,2 3,12 7,8 

pH 
25/5/2012 6,42 6,99 7,4 7,54 7,71 7,68 7,56 7,7 
14/6/2012 7,42 7 6,89 7,3 7,39 7,46 7,41 7,46 
10/7/2012 6,97 6,91 7,14 7,25 7,3 7,35 7,33 7,47 

Turbidez 
25/5/2012 4,97 4,19 2,49 2,5 0,85 2,75 1,65 1,84 
14/6/2012 5,14 4,42 1,85 2,88 0,93 6,35 1,55 1,93 
10/7/2012 5,25 6,12 1,59 2 0,4 1,82 1,99 1,46 

Cor 
25/5/2012 126 81 43 48 45 41 39 51 
14/6/2012 94 57 19 25 14 64 21 15 
10/7/2012 93 88 44 31 25 53 77 20 

ST 
25/5/2012 700 1470 340 890 720 660 2040 120 
14/6/2012 27 88 137 410 637 50 160 116 
10/7/2012 148 186 89 133 98 116 160 196 
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continuação 
Sólidos Dissolvidos Totais 

25/5/2012 72,54 65,88 103,7 99,13 97,38 100,6 97,47 101,3 
14/6/2012 69,86 64,5 100,5 105 98,11 96,67 103,8 104,8 
10/7/2012 72,04 64,35 97,14 96,98 96,34 98,09 116 106,7 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 
25/5/2012 4,2 2,2 3,1 3,5 4,1 3,4 3,3 3,8 
14/6/2012 1,4 1,7 2,5 1,1 0,7 1,1 1,1 1,3 
10/7/2012 3,2 0,4 2,6 2,2 1,4 2,8 3,6 2,4 

Demanda Química de Oxigênio 
25/5/2012 32 15 14 7 28 20 15 16 
14/6/2012 18 21 13 23 26 17 22 28 
10/7/2012 28,5 21 15 25 23 26 39 27 

 
 
Os resultados obtidos no evento chuvoso estão dispostos em forma de gráficos na Figura 3. 

Em comparação com os resultados obtidos no período de seca, é possível observar grande 
aumento na concentração de vários parâmetros, especialmente para turbidez, sólidos totais, cor, 
DBO e DQO.  

Outro fato a ser levado é consideração é que após os primeiros 30 minutos de chuva que se 
observou o pico na concentração destes parâmetros (turbidez, sólidos totais, cor, DBO e DQO).  O 
pH apresentou pouca oscilação, do início ao fim do evento, variando de 7,13 a 7,4 unidades de pH, 
sendo esses valores considerados neutro.  

As variáveis ambientais condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos estão 
correlacionadas uma com a outra, portanto apresentam comportamentos semelhantes, como 
podemos observar claramente na Figura abaixo. É de se esperar que no período chuvoso haja uma 
maior dissolução dos íons presentes no corpo hídrico. Assim, com o aumento do volume de água o 
comportamento desses parâmetros é apresentar uma diminuição na sua concentração.  

Para o O.D foi observado uma queda na oxigenação das águas nos primeiros 40 minutos de 
chuva, chegando a atingir valor mínimo de 4,6 mg/L O2, não atendendo ao recomendado na 
legislação (≥5 mg/L O2) . Logo após houve reoxigenação, atingindo concentração máxima de 7,1 
mg/L O2 ao fim do evento. Esse fato também é esperado, uma vez que com maior volume de água 
há uma maior turbulência dessa, favorecendo maior oxigenação. Os parâmetros cor e DBO 
apresentaram valores muito superiores ao determinado na Resolução CONAMA para rios de Classe 
II, com exceção do parâmetro DBO que nos últimos instantes do monitoramento obteve 
concentração de 5mg/L. 

Dessa forma, é claramente observado o impacto do escoamento superficial em áreas urbanas. 
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Figura 3 – Resultados avaliados no evento chuvoso 
 
 
CONSIDERAÇÕES 

Para os meses estudado no período de seca, foram observados resultados satisfatórios, com 
valores dentro dos limites estabelecidos na legislação para a maioria dos parâmetros analisados. Os 
únicos parâmetros que estiveram em desacordo com a legislação foram a Cor no ponto 1 no mês de 
maio e no ponto 7 do mês de julho e o OD no ponto 7 no mês de Julho. O elevado valor de cor 
nesse ponto se deve a grande quantidade de materiais orgânicos presentes na água, uma vez que está 
localizado em local com grande cobertura vegetal. Esse fato é comprovado também pelo maior 
valor de DBO registrado nos meses estudados. A baixa concentração de oxigênio dissolvido no 
ponto 7, se deve a poluição registrada no ponto. Uma vez que se localiza embaixo de uma ponte, em 
que pessoas fazem de moradia. É um local que há grande quantidade de lixo nas margens, materiais 
em suspensão e apresenta odor. Sendo assim, a baixa concentração se deve ao consumo das 
bactérias para estabilizar a matéria orgânica presente na água. Quando avaliados os valores de 
condutividade elétrica, todos os pontos apresentaram-se poluídos. Não foi evidenciado que o ponto 
7  interferiu na qualidade da água do ponto 8, uma vez que os resultados apresentados nesse não 
sofreram grandes oscilações em comparação aos demais. 

Avaliando os resultados obtidos no período de seca com o evento chuvoso, nota- se que houve 
deterioração da qualidade da água principalmente nos primeiros 30 minutos após o início das 
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chuvas. Foram registrados valores elevados de turbidez, sólidos totais, cor, DBO e DQO. Esse fato 
decorre da grande quantidade de poluentes que são carreados pelo escoamento. Sendo assim, é 
possível observar o impacto do escoamento superficial na qualidade da água. 
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