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Resumo -  As atividades antrópicas, muitas vezes, prejudicam a qualidade das águas 
destinadas ao consumo humano. No município de Jataí isto ocorre com certa gravidade 
com as  águas  dos  rios  que  passam pela  área  urbanizada,  devido ao lançamento  de 
esgotos parcialmente ou não tratados, à drenagem urbana, aos resíduos sólidos e, mais 
raramente,  por  processos  naturais. Para  diagnosticar  essas  condições,  avaliou-se  a 
qualidade  das  águas  do  Rio  Claro,  do  Córrego  do  Queixada  e  do  Ribeirão  Jataí, 
utilizando-se  o  método  de  verificação  do  Índice  de  Qualidade  da  Água  (IQA da 
CETESB-SP). Os parâmetros considerados pelo IQA são coliformes fecais, DBO, pH, 
Oxigênio dissolvido, N e P totais, turbidez e sólidos totais. As classes, de acordo com o 
IQA, encontradas nos dez (10) pontos de coleta estudados, em quatro (4) períodos de 
coleta  durante  um  ano,  foram:  “boa”,  “regular”  e  “média”.  Foi  muito  grave  o 
diagnóstico da quantidade muito alta de coliformes fecais. Por isso, recomenda-se, além 
de corrigir  os problemas detectados,  intensificar  trabalhos preventivos,  em relação à 
qualidade da água,  para diminuir  custos  e  danos,  às  vezes  irreversíveis,  à  saúde da 
população.
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WATER QUALITY FOR THE INHABITANTS OF JATAÍ, (GO)
Abstract -  Human activities often degrade the quality of water intended for human 
consumption. In the municipality of Jataí, in Goiás state (Brazil), this occurs with some 
seriousness with the waters of the rivers that pass through the urbanized area due to: the 
release of partially or untreated sewage,  urban drainage, solid waste  and,  more rarely, 
by natural processes.  To diagnose these conditions,  we evaluated the quality of waters 
of Rio Claro River,  the Queixada and Ribeirão Jataí  streams,  using  the verification 
method of the Water Quality Index (WQI – CETESB-SP). The water quality parameters 
considered in the WQI are: fecal coli forms, BOD, pH, dissolved oxygen, total N and P, 
turbidity and total solids. The classes found within ten collection points studied in four 
collection  periods,  during  one  year,  were,  according to  the  WQI CETESB: "good", 
"fair" and "medium".  In  some  points  the  coli  forms  presence  was  extremely  high. 
Therefore, it is recommended; rather then correcting the problems identified, strengthen 
preventive work in relation to water quality, in order  to reduce costs and irreversible 
damage to the population.
Keywords: Urbanized Area, Water Quality Index (WQI).

INTRODUÇÃO

Os cursos de água como o Rio Claro, o Córrego do Queixada e o Ribeirão Jataí,  
ao percorrerem o perímetro urbano do Município de Jataí, sofrem alterações de ordem 
física, química e biológica que merecem atenção do poder público e da sociedade de 
modo geral. As alterações da qualidade das águas devem ser verificadas para melhor 
compreender as interferências humanas, as possíveis causas de alterações, bem como 
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seus efeitos na qualidade de vida das pessoas que habitam a cidade. Para a realização de 
tal  verificação,  optou-se  pelo  uso  de  um  Índice  de  Qualidade  de  Água  (IQA), 
modificado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), sendo este 
órgão um dos pioneiros na utilização do IQA no Brasil.

Para  a  verificação  mais  adequada  da  qualidade  da  água  de  mananciais  de 
abastecimento, a CETESB modificou o seu IQA a partir de um índice, originalmente 
desenvolvido pela International Sanitation Foundation (ISF), que selecionou parâmetros 
relevantes para avaliar a qualidade das águas e atribuiu, para cada um deles, um peso 
relativo (SPERLING, 1996). 

O Índice de Qualidade de Água (IQA), proposto pela CETESB (2006), de acordo 
com Braga et al. (2006), apresenta-se como uma alternativa bastante confiável. Trata-se 
do produtório ponderado das notas atribuídas a  cada parâmetro de qualidade de um 
conjunto  de  nove  indicadores  específicos  cuja  seqüência  é:  (1)  Coliformes 
Termotolerantes, (2) pH; (3) Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (5 dias, 20ºC); 
(4) Nitrogênio total; (5) Fósforo total; (6) Temperatura da  amostra d’água; (7) Turbidez; 
(8) Resíduo (Sólido) total; (9) Oxigênio Dissolvido – OD,  cujo cálculo é dado pela 
seguinte fórmula:

onde:
 IQA = Índice de Qualidade das águas, que varia entre 0 e 100;
 n = número de parâmetros no cálculo do IQA (sempre igual a nove);
 qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, também variável de 0 a 100 e obtido da 

curva média, em função da concentração;
Wi = peso correspondente do i-ésimo parâmetro, que é um  número porcentual 

obtido pela importância do parâmetro na análise, pré-determinado pelos especialistas;

A seguir, na Tabela 1, apresenta-se os parâmetros e respectivos pesos utilizados no 
IQA da CETESB:

Tabela 1: Parâmetros de qualidade e seus respectivos pesos no IQA da CETESB. 
Fonte: CETESB, 2011.

PARÂMETROS DO IQA  DA CETESB
PESO
(W)

Oxigênio Dissolvido (mg/L) / OD (% OD sat.) 0,17
Coliformes Fecais (NMP/100 mL) 0,15
pH 0,12
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5 (mg/L) 0,1
Nitrogênio Total (mg/L) 0,1
Fosforo Total (mg/L) 0,1
Temperatura (°C) 0,1
Turbidez (UNT) 0,08
Resíduos Totais (mg/L) 0,08

Carvalho et al. (2000), por meio do Índice de Qualidade de Água, avaliaram os 
riscos  da  intensa  atividade  pecuária  e  agrícola  na  potabilidade  e  balneabilidade  de 



corpos aquáticos, nas microbacias do Ribeirão da Onça e do Feijão na região oeste do 
Estado de São Paulo. Verificaram que há uma variação sazonal na qualidade das águas, 
a qual é melhor no inverno.

House & Ellis,  apud Almeida (2003),  consideram vantagens do IQA, permitir 
comparação entre unidades, no tempo e no espaço. A redução de vários dados num 
único valor representa um elo entre especialistas e leigos e permite detectar mudanças 
em ambientes que sejam acompanhados.

Após o cálculo do IQA, que resulta em valores que podem varia de 0 a 100, faz-se 
necessário realizar a avaliação do nível de qualidade dos cursos de água ou dos pontos 
onde ocorreram as coletas. O nível de qualidade é obtido, então, através da adoção de 
uma escala numérica com intervalos/faixas - limite inferior e limite superior - para que 
seja possível verificar o nível de qualidade do objeto de estudo.

Para realizar a avaliação da qualidade, a CETESB adotou os seguintes níveis de 
qualidade e intervalos (Tabela 2):

Tabela 2: Interpretação CETESB
Fonte: CETESB, 2011.

NÍVEL DE QUALIDADE FAIXA
Ótima 79 < IQA ≤ 100
Bom 51 < IQA ≤ 79

Médio 36 < IQA ≤ 51
Ruim 19 < IQA ≤ 36

Péssima IQA ≤ 19

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA DE ESTUDO

O município situa-se no sudoeste do estado de Goiás, no reverso da cuesta da 
Serra  do  Caiapó,  a  qual  divide  as  bacias  do  Araguaia  e  do  Paranaíba.  Sua  rede 
hidrográfica  pertence  à  bacia  do  Paraná,  sendo constituída  de  afluentes  da  margem 
direita  do Paranaíba,  como o rio  Claro e  o rio  Doce,  além dos rios  Verde,  Paraíso, 
Campo Belo, Felicidade e Ribeirão Jataí.  A água que serve a cidade é captada no rio 
Claro e distribuída à população após tratamento (HERMUCHE, 2009). O estudo foi 
conduzido no perímetro urbano do município de Jataí, nos seguintes cursos de água: rio 
Claro, no Córrego do Queixada e no Ribeirão Jataí, sendo os últimos dois, afluentes do 
Rio Claro.

Solos

Os solos próximos à cidade de Jataí são principalmente minerais, isto é, possuem 
baixo teor de carbono orgânico (EMBRAPA, 1997); são profundos e muito profundos; 
argilosos ou de textura média.

Segundo o mapa do RADAMBRASIL  (1982),  seis  classes de solos, a nível de 
ordem, podem ser encontradas no município:  Nitossolos,  Cambissolos,  Neossolos, 
Gleissolos,  Argissolos  e Latossolos, cuja freqüência é mostrada na Tabela 2 e na Figura 
8.  É  notável  o  amplo  predomínio  dos  Latossolos,  os  quais,  juntamente  com  os 



Cambissolos e Argissolos, ultrapassam 90% da área total do município, como indicam 
os dados da Tabela 3.  

Tabela 3: Classes de solo por área
Fonte: RADAMBRASIL, 1998.

Classe de solo Área no município (ha) (%)
Nitossolo 9.505 1,26
Neossolo 21.479 2,86
Gleissolo 33.852 4,51
Argissolo 48.045 6,40
Cambissolo 93.103 12,41
Latossolo 543.966 72,55
TOTAL 749.951 ha 100%

Vegetação e Uso do Solo no Município

A  vegetação  original  do  município  e  da  área  do  entorno  do  rio  Claro  é 
caracterizada  por  diferentes  fitofisionomias  de  Cerrado  como:  Cerradão,  Cerrado 
sentido restrito,  Campo Sujo, Campo Limpo e Mata de Galeria (SILVA, 2008, apud 
EITEN, 1993; RIZZINI, 1979). A vegetação original praticamente inexiste, com cerca 
de 10 % da área, sendo o restante do município ocupado por atividades agrícolas.

Clima

O clima da região é classificado como Aw, tropical de savana e mesotérmico, 
conforme classificação climática de Köppen, com chuva no verão e seca no inverno. Os 
níveis  pluviométricos  apresentam média anual  de 1.643 mm.ano-1,  com precipitação 
máxima nos  meses  de dezembro a  março.  Entretanto,  o  período chuvoso inicia  em 
outubro  e  estende-se  até  abril/maio.  O período  de  estiagem compreende  os  demais 
meses, com temperatura média anual de 23,5 °C. (MARIANO; SCOPEL, 2001). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tendo em vista o objetivo geral proposto de realizar uma avaliação da qualidade 
da água do rio Claro, do córrego do Queixada e do ribeirão Jataí, no perímetro urbano 
de Jataí,  usando o método do IQA - CETESB, o presente trabalho foi  dividido em 
quatro etapas metodológicas complementares, descritas a seguir.  São elas: (1) seleção 
de  dez  pontos  de  coleta  de  água;  (2)  realização de  quatro  campanhas  de  coleta  de 
amostras (3) procedimentos de coleta e (4) o cálculo do IQA.

Seleção dos pontos de coleta de água 

Para a seleção dos pontos de coleta e preservação das amostras foi utilizado como 
referência a NBR 9897 que trata do planejamento de amostragem de efluentes líquidos e 
corpos receptores e a NBR 9898 que trata de  preservação e técnica de amostragem. 
Foram locados (10) pontos de coleta de água, conforme mostra a Figura 1. 



Figura 1: Área urbanizada e os pontos de coleta de água em Jataí
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Jataí

Os pontos de coleta, suas coordenadas e altitude são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Pontos de coleta de água e coordenadas geográficas
Fonte: Organização do autor

Pontos de Coleta de Água Latitude Longitude Elevação
Ponto 1 - Córrego do Queixada 17°51'58.59"S 51°44'27.01"O 700 m
Ponto 2 - Córrego do Queixada 17°52'57.01"S 51°45'6.61"O 657 m
Ponto 3 - Rio Claro 17°53'51.45"S 51°45'40.18"O 617 m
Ponto 4 - Rio Claro 17°55'9.14"S 51°45'1.5”O 607 m
Ponto 5 - Rio Claro 17°55'22.78"S 51°44'18.02"O 607 m
Ponto 6 - Rio Claro 17°55'26.74"S 51°43'43.17"O 605 m
Ponto 7 - Rio Claro 17°56'13.62"S 51°43'50.01"O 604 m
Ponto 8 - Ribeirão Jataí 17°55'11.32"S 51°43'57.29"O 624 m
Ponto 9 - Ribeirão Jataí 17°53'44.32"S 51°42'53.01"O 651 m
Ponto 10 - Ribeirão Jataí 17°51'59.35"S 51°42'2.76"O 674 m

Procedimentos de coleta 

As amostras de água foram coletadas logo abaixo da superfície, aproximadamente 
a 20 cm, com frascos de polietileno e vidro (no caso do oxigênio dissolvido – Winkler).  
Logo  após  a  coleta,  foram acondicionadas  em caixa  de  isopor  com gelo  seco.  As 
amostras  foram destinadas  ao Laboratório “Conágua Ambiental”  em Goiânia  para a 
realização dos  procedimentos  analíticos,  respeitando-se o prazo de 24 horas entre  o 
início da coleta e o início dos procedimentos de análise. 

Quanto à amostragem:
 Foi utilizado GPS para marcar e conferir a localização dos pontos de coleta;
 Foram realizadas aferições de temperatura ambiente, temperatura da amostra e 

horário da coleta;



 As  amostras  para  ensaios  microbiológicos  foram  coletadas  num  primeiro 
momento, para se evitar possíveis contaminações; 

 As coletas foram realizadas utilizando-se os frascos previamente identificados 
pelo laboratório.

Em menos de 24 horas, as amostras foram enviadas para o Laboratório “Conágua 
Ambiental”,  em  Goiânia,  onde  foram  utilizados  para  análise  os  procedimentos  do 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SM).

Cálculo do IQA

A verificação do IQA ocorreu logo após o recebimento dos resultados. O cálculo 
do IQA foi realizado através de uma planilha Excel.  Após o lançamento dos dados, 
foram obtidos os índices, apresentados, a seguir. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, serão analisadas as quatro campanhas de coleta de amostras.

Primeira campanha – Setembro de 2011: Na primeira campanha de coleta de dados, 
os valores do IQA variaram entre 56 e 83, sendo 56 para o ponto 9 e 83 para os pontos 1 
e  10.  Os pontos  7  e  9  foram classificados  como BOM pela  interpretação do IQA, 
embora tenham apresentados parâmetros em discordância com a legislação. Os demais 
pontos foram classificados como ÓTIMO. A média dos valores do IQA encontrados na 
primeira campanha foi igual a 80,5. 

Segunda campanha – Dezembro de 2011:  Para a  segunda campanha de coleta  de 
dados, realizada em 22 de dezembro de 2011, os valores obtidos através da verificação 
do IQA variaram entre 60 e 80, sendo 60 para o ponto 9 e 80 para os pontos 1, 2 e 3,  
ambos do Córrego do Queixada. Nesta amostragem, apenas os pontos do Córrego do 
Queixada foram classificados como ÓTIMO, todos os outros pontos de coleta foram 
classificados como BOM pela tabela de faixas de interpretação do IQA da CETESB. 
Para esta segunda campanha, a média encontrada foi igual a 74,5. Ou seja, a segunda 
campanha apresentou uma média inferior à encontrada na primeira campanha.

 Terceira campanha – Março de 2012:  Na terceira campanha de coleta  de dados, 
realizada em 21 de março de 2012, os valores obtidos através da verificação do cálculo 
do IQA variaram entre 46 e 83. O Ponto 9 foi  classificado como MÉDIO, sendo assim a 
pior  classificação  encontrada  no  estudo.  A  média  encontrada  foi  igual  a  57, 
apresentando  assim,  uma média  menor  que  a  encontrada  na  primeira  e  na  segunda 
campanha. Podemos constatar que no mês desta coleta ocorreu um número maior de 
chuvas. Certamente, a turbidez encontrada neste período contribuiu para a redução do 
IQA.  Devido a  problemas  de  acesso ao  local  de  coleta,  não  foi  possível  coletar  as 
amostras no Ponto 10.

Quarta campanha – Junho de 2012:  Para a quarta e ultima campanha de coleta de 
dados, realizada em 22 de junho de 2012, os valores obtidos através da verificação do 
IQA variaram entre 60 a 80. Nesta campanha, os IQA encontrados foram classificados 
como BOM e ÓTIMO, segundo a classificação de CETESB.



O Ponto 9 apresentou a classificação BOM, mas apresentou o menor valor de IQA 
neste período. Para esta campanha, a média encontrada foi igual a 78,5, ou seja, a quarta 
campanha apresentou uma média maior do que a encontrada na segunda e na terceira 
campanhas, sendo inferior apenas ao valor encontrado na primeira campanha. Os IQA 
encontrados neste estudo podem ser verificados na Figuras 3, 4, 5 e 6.

Pode-se notar que os menores valores de IQA foram encontrados na campanha do 
mês  de  março  de  2012,  em pleno  período  chuvoso.  A média  encontrada  para  esta 
campanha foi igual a 57. A maior média encontrada ocorreu na primeira campanha.

Figuras 3 e 4: IQA encontrados no estudo
Fonte: Organização do autor

Figura 5 e 6: IQA encontrados no estudo
Fonte: Organização do autor



Conclusões

A alteração da qualidade das águas que percorrem a área urbanizada do município 
de Jataí, em especial as áreas com maior adensamento populacional, são resultados da 
falta de políticas específicas para a preservação e provimento de qualidade ambiental 
local. 

Apesar  dos  valores  dos  IQA -  análise  conjunta  de  dados  -  encontrados  neste 
estudo não refletirem um cenário aparentemente muito ruim, destaque especial deve ser 
dado ao Ponto 9 que apresentou o IQA igual a 46 no mês de março de 2012. Embora os 
estudos envolvendo IQA não façam parte de instrumentos de avaliação de atendimento à 
legislação ambiental, a comunicação à população das condições ambientais dos corpos 
de água é facilitada por este método.

De um ponto de vista geral, a qualidade das águas está diretamente ligada aos 
serviços de saneamento ou à falta deles, e ao uso e ocupação do solo. Pode-se destacar  
ainda que os serviços de saneamento devam interagir em prol de um fim comum, a 
proteção das águas.
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