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PROPOSTA PARA UMA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE 

DA ÁGUA NA BACIA DO RIO MEIO PONTE, ESTADO DE GOIÁS. 

Mauro Campos Trindade1; Cíntia de Lima Vilas Boas2 & 

Marcos Antonio Correntino da Cunha3 

RESUMO --- Diversos órgãos, como Agência Ambiental de Goiás, CPRM/ANA e a SANEAGO, 
desenvolvem trabalhos de monitoramento da qualidade das águas da bacia do rio Meia Ponte, onde 
estão localizados a capital e outros 38 municípios da região centro-sul do estado de Goiás. Esse 
curso de água é um afluente da margem direita do rio Paranaíba, possuindo uma extensão de 472 
km e área de 12.189 km2. Entretanto, em razão de descontinuidades de operação, além de pouca 
representatividade das estações de amostragem, os sistemas de monitoramento existentes não 
conseguem gerar informações adequadas para os diversos usuários desse recurso hídrico. Dessa 
forma, esse artigo apresenta uma proposta de rede monitoramento da qualidade das águas 
superficiais da bacia do rio Meia Ponte. São estabelecidas 16 estações de amostragem, onde serão 
realizadas, trimestralmente, a coleta de amostras e análise dos parâmetros utilizados para o cálculo 
do Índice de Qualidade das Águas (IQA). Os parâmetros considerados para a determinação desse 
índice são: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, DBO, nitrato, fosfato, temperatura da água, 
turbidez e sólidos totais. Para avaliação dos níveis de contaminação das águas da bacia, serão 
empregados ainda testes de toxicidade crônica utilizando Ceriodaphnia dubia, conforme a norma 
ABNT-NBR 13.373/1995.  

ABSTRACT --- Many agencies, as Ambient Agency of Goiás, CPRM/ANA and the SANEAGO, 
develop works of assessment of the water quality of the Meia Ponte river basin where the capital 
and others 38 cities of the middle-south region of the state of Goiás are located. This water course is 
a tributary of the Paranaíba river, with a length of 472 km and area of 12.189 km2. However, in 
reason of operation discontinuities, beyond little representation of the sampling stations, the existing 
monitoring systems have not been able to generate adequate information for the diverse users of this 
water resource. So, this article presents a monitoring net of the quality of superficial waters of the 
Meia Ponte river basin It establish 16 stations of sampling, where they will be carried through, 
quarterly, the collection of samples and analysis of the parameters used for the calculation of the 
“Water Quality Index” (IQA). The parameters considered for the determination of this index are 
DO, fecal coliform, pH, BOD, nitrate, phosphate, temperature, turbidity and total solids. For 
evaluation of the levels of contamination of waters of the basin, tests of chronic toxicity will be 
used also Ceriodaphnia dubia, in accordance with ABNT norm.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais no Estado de Goiás vem sendo 

conduzido pela Agência Goiana do Meio Ambiente, que é o órgão estadual integrante do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Atualmente, esse monitoramento é realizado no trecho 

goiano da bacia do rio Araguaia, das suas nascentes no município de Mineiros até o município de 

São Miguel do Araguaia, localizado na divisa com os Estados de Mato Grosso e Tocantins. Além 

disso, a Agência possui dados de qualidade das águas em sete pontos de amostragem da bacia do rio 

Meia Ponte, afluente do rio Paranaíba (DMA, 2007). 

No âmbito do Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA II), do Ministério de Meio 

Ambiente, a Agência Goiana do Meio Ambiente mantém ainda um projeto de monitoramento, com 

16 estações distribuídas no trecho do alto curso da bacia do rio Meia Ponte, compreendido entre 

suas nascentes no município de Itauçu até a jusante de Goiânia (DMA, 2007 e SGU, 2007).  

Em sua rede hidrométrica, a Superintendência Regional de Goiânia (SUREG/GO), da CPRM 

- Serviço Geológico do Brasil, possui 54 estações fluviométricas no Estado de Goiás, das quais 9 

estão localizadas na bacia do rio Meia Ponte. Atualmente, essas estações são operadas pela 

SUREG/GO, conforme estabelecido na Portaria nº 011, de 15/01/07 da Agência Nacional das 

Águas (ANA), responsável pelas estações. Além dessas estações da rede básica nacional, a 

companhia Energética de Goiás (CELG) opera duas estações telemétricas. 

De acordo com o plano de trabalho elaborado pela ANA, a SUREG/GO realiza o 

monitoramento da qualidade das águas de 7 estações fluviométricas em trechos goianos de sub-

bacias dos rios Araguaia e Paranaíba. Uma dessas estações está localizada no rio Meia Ponte, 

município de Itumbiara, próximo da confluência com o rio Paranaíba (ANA, 2006).  Também a 

Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) possui informações de qualidade de água superficial sem 

tratamento, também denominada água bruta ou in natura, para o controle dos mananciais de 

abastecimento público gerenciados por ela, como são os casos do ribeirão João Leite e ribeirão 

Pedreira. 

Mesmo com os esforços despendidos pelos órgãos citados, não há informação suficiente para 

o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais da região mais desenvolvida do estado, que está 

localizada na bacia do rio Meia Ponte, na porção centro-sul de Goiás. Os principais problemas 

observados na rede existente é a forma esporádica das amostragens, além de distribuição 

insuficiente dos pontos. Assim, é necessário que seja implementada uma rede de monitoramento 

dessa bacia de maneira a gerar informações sobre qualidade de água de modo sistemático e 

contínuo (Borges, 2006 e Lino, 2003). 
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A importância do monitoramento da bacia rio Meia Ponte pode ser compreendida em razão 

dos municípios que a compõem, que inclui a capital do Estado, possuírem 3,6% do território goiano 

e aproximadamente 43% da população do Estado (IBGE, 2003 e 2007). Essa concentração humana 

se deve ao processo acelerado de urbanização e de crescimento demográfico causados pela 

mecanização campo e desenvolvimento industrial ocorridos na região a partir da década de 60 

(Lino, 2003). 

O lançamento de esgotos domésticos e industriais, o desmatamento, a irrigação, lavoura com 

uso de agrotóxicos, a ocupação do solo sem um planejamento adequado e o extrativismo mineral 

são os principais fatores que contribuem para a diminuição da qualidade das águas nesta bacia 

(Lino, 2003). Deve se destacar que a montante de Goiânia a situação é crítica devido, 

principalmente, aos laticínios, frigoríficos, curtumes, indústrias de bebidas e depósitos de lixo 

existentes.  

A implementação da rede de monitoramento na bacia do rio Meia Ponte também permitirá, 

em associação com os dados de vazões, o estabelecimento de modelos de autodepuração de suas 

águas, de grande relevância para a gestão ambiental da região tendo em vista o impacto ambiental 

gerado pela ocupação urbana e os esforços desenvolvidos pelo estado e município com a construção 

da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Goiânia (Borges, 2006). 

2 – OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de rede monitoramento da qualidade das 

águas superficiais da bacia do rio Meia Ponte. A operação dessa rede permitirá que os atores 

envolvidos no desenvolvimento e preservação da região tenham informações sobre a situação dos 

recursos hídricos, orientando planos de ação e avaliando a efetividade das ações de controle 

ambiental executadas. 

3 – METODOLOGIA 

Para a elaboração dessa proposta foram adotados os princípios estabelecidos nos trabalhos de 

monitoramento da qualidade ambiental, que são, para o caso especifico, i) conhecer e avaliar as 

condições de qualidade das águas; ii) divulgar a situação de qualidade das águas para os usuários e 

iii) fornecer subsídios para o planejamento da gestão dos recursos hídricos em geral, verificar a 

efetividade das ações de controle ambiental implementadas e propor prioridades de atuação. 

3.1 - Pontos de amostragem 

A bacia do rio Meia Ponte é a mais densamente povoada do Estado de Goiás, com população 

total de 2,4 milhões de habitantes, abrangendo a capital Goiânia e outros 38 municípios. Ele possui 
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472 km de extensão e área de drenagem de 12.189 km2. Seus principais afluentes são o ribeirão 

João Leite, rio Caldas e ribeirão Dourados. As águas da bacia do rio Meia Ponte são utilizadas para, 

entre outros fins, o abastecimento, a geração de energia, a irrigação e afastamento e diluição de 

esgoto (IBGE, 1973 e Lino, 2003). 

A definição da localização dos pontos de amostragem foi realizada a partir da avaliação das 

estações fluviométricas operadas pela CPRM/SUREG-GO, pertencentes à rede hidrometeorológica 

básica nacional da ANA, e estações de qualidade de água existentes na bacia, utilizadas pela 

Agência Goiana do Meio Ambiente. Durante os trabalhos de campo, serão confirmadas as 

localizações dessas estações, com a validação ou remanejamento dos locais definidos na etapa de 

escritório. Nessa ocasião, serão realizados o registro fotográfico das estações, o georeferenciamento 

e a otimização dos roteiros das campanhas de coleta.  

Na rede proposta, que poderá ser aprimorada ao longo da execução dos trabalhos, foi adotada 

como referência a experiência desenvolvida pelos países membros da União Européia. Assim 

sendo, estabeleceu-se como meta a razão de 1 estação de monitoramento por 1.000 km2, que é a 

densidade média adotada nos mencionados países (FEAM, 2001).  

Conforme apresentado na figura 1, foram propostas 16 estações de amostragem para a rede de 

monitoramento da bacia do rio Meia Ponte. Dessas estações, 4 são coincidentes com estações de 

monitoramento já operadas pela Agência Goiana do Meio Ambiente. Outras 2 são coincidentes com 

locais em que a SUREG/GO possui estações de monitoramento fluviométrico. Existem ainda 2 

locais selecionados em que tanto a Agência e a SUREG/GO possuem postos de observações. Na 

tabela 1 são apresentadas as descrições das estações de amostragem da rede proposta. 

 Considerando-se os níveis de densidade populacional e infra-estrutura industrial, a rede 

proposta possui uma representatividade superior àquela empregada pela União Européia. Contudo, 

trata-se de uma macro-rede de monitoramento, permanecendo com abrangência regional para 

caracterização da qualidade de água (FEAM, 2001). 

3.2 - Amostragem 

As amostragens e análises serão realizadas a cada trimestre, com um total anual de 4 

campanhas de amostragem por estação, para caracterização adequada da sazonalidade da qualidade 

das águas monitoradas. As amostragens serão do tipo simples, de superfície, tomadas 

preferencialmente na calha principal do curso de água. Serão adotadas as técnicas de amostragem e 

preservação especificadas na NBR 9898, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou 

as normas do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ABNT, 1987 e 

APHA, 1998). 
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Figura 1 - Mapa da bacia do rio Meia Ponte e localizarão das estações de amostragem da rede 
de monitoramento proposta. 
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Tabela 1 - Descrição das estações de amostragem para a rede de monitoramento proposta. 
Ponto de 

Amostragem 
Descrição 

01 Rio Meia Ponte, em Itauçu. 

02 Rio Meia Ponte, a jusante do rib. Inhumas. 

03 Rio Meia Ponte, a jusante do rib. Cachoeira. 

04 Rib. Capivaras, próximo da confluência com o rio Meia Ponte. 

05 Rio Meia Ponte, a montante de Goiânia. 

06 Córrego Anicuns, na confluência com o rio Meia Ponte. 

07 Rib. João Leite, a montante da estação de tratamento de água. 

08 Rio Meia Ponte, a jusante de Goiânia. 

09 Rio Meia Ponte, a jusante da confluência com o córr. Santo Antônio.  

10 Rib. das Caldas, próximo da confluência com o rio Meia Ponte. 

11 Rio Meia Ponte, a jusante de Hidrolândia. 

12 Rio Meia Ponte, a montante do reservatório de Rochedo. 

13 Rio Dourados, próximo da confluência com o rio Meia Ponte. 

14 Rio Meia Ponte, a jusante do rio Dourados. 

15 Rio Meia Ponte, em Aloândia 

16 Rio Meia Ponte, próximo da confluência com o rio Paranaíba 

 

3.3 - Parâmetros e indicadores de qualidade 

Os métodos de análise seguirão as normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO ou nos procedimento contidos no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF, 18a edição 

(APHA, 1998). 

Serão aplicados índices de qualidade de água que sintetizem os dados obtidos no 

monitoramento das águas superficiais tornando-os facilmente interpretáveis para os usuários 

internos e externos. 

O indicador da situação ambiental adotado será o Índice de Qualidade de Águas (IQA), 

desenvolvido pela National Sanitation Foundation, dos Estados Unidos, através de pesquisa de 

opinião junto a vários especialistas da área ambiental. O tratamento dos dados da mencionada 

pesquisa definiu um conjunto de nove parâmetros considerados mais representativos para a 

caracterização da qualidade das águas: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda 

bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. A cada 

parâmetro foi atribuído um peso, de acordo com a sua importância relativa no cálculo do IQA, e 

traçadas curvas médias de variação da qualidade das águas em função da concentração do mesmo 

(FEAM, 2001).  
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As metodologias para o cálculo do IQA consideram duas formulações, uma aditiva e outra 

multiplicativa, sendo sugerida a utilização da expressão aditiva, conforme proposta originalmente 

pela National Sanitation Foundation. Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme 

especificado na tabela 2. Assim definido, o IQA reflete a interferência por esgotos sanitários e 

outros materiais orgânicos, nutrientes e sólidos (FEAM, 2001). 

A partir dos resultados do IQA de cada estação de amostragem poderão ser produzidos mapas 

de qualidade das águas superficiais do Estado de Goiás. O nível de qualidade apresentado poderá 

ser a média aritmética anual dos valores de IQA da estação projetada no trecho de curso de água 

situado a montante. Será possível ainda a avaliação individual dos parâmetros de qualidade com as 

condições e padrões estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005.  

Tabela 2 – Classificação do nível de qualidade dos corpos de água segundo os valores de IQA 

Nível de Qualidade Faixa de Valores 

Excelente 90 ≤ IQA ≤ 100 

Bom 70 ≤ IQA ≤ 90 

Médio 50 ≤ IQA ≤ 70 

Ruim 25 ≤ IQA ≤ 50 

Muito Ruim 0 ≤ IQA ≤ 25 

 

A avaliação conjunta das informações de qualidade das águas, população, uso das águas, 

processos ambientais dos empreendimentos cadastrados no sistema de licenciamento do Estado de 

Goiás dará subsídio à elaboração de quadros-resumo que especificarão por sub-bacia estudada, as 

principais características físicas e antrópicas que exercem pressões sobre a qualidade das águas. 

Esse mesmo processo interativo permitirá a definição das ações prioritárias, que se inscrevem no 

contexto das orientações da política de controle da poluição ambiental.  

3.4 - Indicadores ecotoxicológicos 

No monitoramento será utilizado indicador ecotoxicológico para avaliação do potencial de 

risco para o homem e o meio ambiente existentes nas águas da bacia. O ensaio a ser utilizado será o 

“Teste de Toxicidade Crônica” utilizando o microcrustáceo Ceriodaphnia dubia, conforme a norma 

ABNT-NBR 13.373/1995. Esse tipo de teste é previsto na Resolução CONAMA 357/2005 e é 

adotado para complementação da avaliação físico-química e biológica (sistematizado pelo IQA), 

permitindo a verificação da redução, ou até mesmo a eliminação, da capacidade de 

desenvolvimento de organismos vivos no meio hídrico.  

Os testes de toxicidade serão realizados em todas as estações de amostragem, em duas 

amostras coletadas a cada ano. Essas amostragens serão conduzidas de forma a representar a 
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situação da qualidade das águas nas situações extremas do ano hidrológico, ou seja, período de 

estiagem e seca.   

4 - CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou, em linhas gerais, uma proposta de rede de monitoramento da 

qualidade das águas da bacia do rio Meia Ponte, pertencente à bacia do rio Paranaíba. A operação 

dessa rede fornecerá, com a consolidação dos dados em séries históricas, informações das 

tendências da qualidade das águas da bacia, constituindo-se em uma ferramenta de fundamental 

importância para o planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

A importância desse conhecimento pode ser medida pela demanda dos usuários das águas, em 

especial pelos comitês e consórcios de bacias já constituídos, e da comunidade técnica pública 

(Estado) e privada por informações sobre a qualidade da bacia.  

A macro-rede proposta fornecerá ainda subsídios à implantação de redes de monitoramento 

específicas, denominadas redes dirigidas ou dedicadas, destinadas ao conhecimento mais detalhado 

do impacto ambiental de diversas atividades humanas (como agricultura e indústrias), indicando, 

dessa forma, caminhos de como compatibilizar esses processos produtivos com a preservação dos 

recursos hídricos.   
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