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Resumo 

O presente trabalho objetivou avaliar as características físicas e químicas das águas dos afluentes da 

UHE Barra dos Coqueiros em relação ao uso da terra da bacia. Foram realizadas amostragens em 

oito pontos de coleta, no período de agosto/10 a dezembro/10 para variáveis: pH, temperatura, 

condutividade elétrica, salinidade, turbidez e total de sólido dissolvido. As características físicas e 

químicas observadas evidenciaram uma boa qualidade das águas, considerando-se os padrões 

Resolução CONAMA N
0
 357, de 17 de março de 2005. 

Palavras chave: Rio Claro, UHE Barra dos Coqueiros, Turbidez. 

 

Abstract 

GEOENVIRONMENTAL ANALYSIS IN TRIBUTARIES OF THE RESERVOIR BARRA 

DOS COQUEIROS -BRAZIL 

The present work aimed to study the variation of the physical and chemical characteristics of the 

tributaries in UHE Barra dos Coqueiros and in relation to land use in the basin. Samplings were 

conducted in e eight points in the period of from Augut /2010 and Decembrer/10 for the following 

parameters: pH, temperature, conductivity, turbidity, salinity, total dissolved solid. The pysical and 

chemical, characteristics observed showed that water quality is adequate for its several purposes 

destination considering the parameters for water quality stated by CONAMA Resolution 357 of 

March 17, 2005. 

Key-words: Claro river, Reservoir Barra dos Coqueiros, turbidity. 
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A utilização dos recursos naturais nas atividades produtivas, como na agricultura e geração de 

energia hidroelétrica, é altamente dependente de condições ambientais, contudo, as variáveis que 

controlam a produção, em termos geambientais, são apenas parcialmente conhecidas na escala 

espaço-temporal, este aspecto levam as atividades produtivas a altos níveis de incerteza. 

A água, devido às suas propriedades de solvente e à sua capacidade de transportar partículas, 

incorpora a si diversas impurezas, as quais definem a qualidade da água. De maneira geral, pode-se 

dizer que a qualidade de uma determinada água é função do uso e da ocupação da terra na bacia 

hidrográfica. 

A determinação dos parâmetros físico-químicos tais como pH, temperatura, condutividade 

elétrica, turbidez e outros parâmetros em águas doce são necessários para representar alterações ou 

para determinar padrões de qualidade, e a partir dessas analises são sugeridas ou não outro tipo de 

investigação para se descobrir o nível de degradação de uma bacia. 

Os impactos das atividades humanas nos ecossistemas aquáticos e terrestre podem gerar uma 

série de problemas, neste sentido as pesquisas hidrossedimentológicas/limnológicas têm despertado 

interesse crescente, visto que seus resultados podem ser amplamente aplicados para a conservação 

do meio ambiente. 

Nos últimos 30 anos na bacia do rio Claro vem sofrendo com a rápida conversão dos cerrados 

em pastagens, culturas e atualmente com advento da cana de açúcar pelas industrias sulcro-

alcooleiras. Essas alterações do uso da terra são hoje as grandes ameaças à biodiversidade (genética, 

de espécies e de ecossistemas) no Cerrado (DIAS 1994), e dão uma idéia dos riscos da perda de 

informações sobre a florística da região. 

As usinas hidrelétricas constituem outro grupo de intervenções dentro deste contexto de 

antropização sofrida pelos ecossistemas do Cerrado, uma vez que a atual demanda por energia 

elétrica no país vem sendo suprida em mais de 90% por tais empreendimentos, sejam eles de 

pequeno porte, como as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) quanto de grande porte, como as 

usinas ou aproveitamentos hidrelétricos. O aproveitamento da água para a geração de energia 

elétrica encontrou no território brasileiro e goiano um importante campo para o desenvolvimento e 

consolidação das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e UHEs (Usinas Hidrelétricas). 

Para se compreender a dinâmica do uso da terra sobre as águas da bacia, o presente trabalho 

objetivou avaliar o uso da terra e as características físicas e químicas das águas dos afluentes da 

UHE Barra dos Coqueiros – GO a partir de amostragens em nove pontos de coleta, no período de 

agosto de 2010 a dezembro de 2010, para variáveis: pH (potencial hidrogeniônico), temperatura 

(Temp), condutividade elétrica (Ce), turbidez (Turb), salinidade (Sal) e total de solido dissolvidos 

(TDS). 



2 - Materiais e Métodos 

A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (Figura 1) localiza-se no sudoeste do 

Estado de Goiás, no baixo Rio Claro entre as longitudes 478199 a 509599 W e as latitudes 7923506 

a 7957506 S; com uma área aproximada de 55 mil hectares, sendo que destes a área inundada pelo 

reservatório é de 25,48 Km
2
 (Novelis, 2006). 

 

Figura 1: Localização da área de estudo 



A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros possui como principais afluentes na margem 

esquerda os córregos da Pedra Branca, Pirapitinga, Pontezinha, Matriz, e na margem direita os 

córregos Guariroba, Coqueiros da margem direita, Sucuri e Vau. 

A presente bacia sofre com elevado grau de antropização no uso da terra devido ao modelo 

agropastoril implantado a partir da década de 70 do século passado, sendo que o cerrado foi 

destruído para dar origem a imensos campos de pastagem extensiva, e áreas de agricultura, 

proporcionando a degradação e compactação do solo proporcionando um escoamento superficial 

elevado, podendo ocasionar maior índice de erosão em áreas de baixa vulnerabilidade. 

O substrato da bacia hidrográfica é constituído por diversos tipos de rochas e seus produtos de 

alteração como: basaltos da formação Serra Geral (Cretáceo Inferior) do Grupo São Bento; arenito 

das formações Vale do Rio do Peixe (FVRP) e Marília do Grupo Bauru, depositadas no Cretáceo 

Superior; cobertura detriticas indiferenciadas do terciário. Em relação aos solos predominantes na 

área de estudo, destacam-se quatro tipos, os Agissolos, Latossolos, Neossolos Litólicos e Neossolos 

Quartzarênicos. 

De acordo com a EMBRAPA (1999) os argissolos são constituídos de material mineral, com 

profundidade variável desde forte a imperfeitamente drenado. Já os Latossolos são profundos, bem 

drenados, com alto grau de intemperização e ocorrem em relevos planos e suavemente-ondulados, 

possuindo propriedades físicas favoráveis à utilização agrícola. Os Neossolos Quartzarênicos 

aparecem em menores proporções, são profundos, originados do produto da meteorização física do 

arenito da Formação Vale do Rio do Peixe. A composição dos Neossolos Litólicos é de material 

rochoso a pedregoso. 

Para aquisição dos dados limnológicos foi utilizado o equipamento multiparâmentro Oakton 

PCD650 (figura 2), sendo realizado o estudo do pH, Temp, TSD, CE e Salinidade (NaCl). Para 

obtenção dos índices de turbidez da água, foi utilizado o equipamento HI93703 (marca Hanna) 

(turbidimetro portátil). 

A avaliação da qualidade da água foi feita levando-se em consideração os,parâmetros físicos e 

químicos, em acordo com a Resolução CONAMA N
0
 357, de 17 de março de 2005. Os dados 

estatíticos foram realizados de acordo com a proposta de Andriotti (2003). 

 



 

Figura 2: Equipamento Multiparâmetro Oakton PCD650 utilizado na obtenção dos dados em campo. 

 

3 - Discussao dos dados 

3.1 - Analise do uso da terra 

O mapa de uso da terra (Figura 3) foi realizado a partir da interpretação das imagens de 

13/08/1990 e 20/08/2010, do satélite Landsat-TM 5 órbita 223 ponto 73, de acordo com a proposta 

de  Rosa (2009), utilizando chave de interpretação, que consiste na análise visual dos elementos 

presentes na imagem (tonalidade, cor, textura, forma, tamanho, padrão, e outros), a fim de se 

estabelecer uma evolução temporal dos fenômenos observados. Utilizou-se a escala de 1:250.000, 

utilizando as bandas 3 (azul), 4 (infravermelho próximo) e 5 (infravermelho médio), fundamentada na 

proposta organizada por Novo (1989). 

Utilizou-se o Software SPRING 5.1.7., para realizar o mapeamento das classes de água, 

mata/cerradão, cultura, pastagem, área urbana e solo exposto, para o período de 1990 e 2010. 

Conforme os dados apresentado na tabela 1 é evidente a redução das áreas de maior grau de 

proteção “mata/cerradão”. A vegetação natural decresceu 24% nos últimos 20 anos. Igualmente 

houve um crescimento da classe de cultura no entorno da bacia na década de 2010, esse aumento é 

relacionado a cultura de cana-de-açúcar, e a instalação de usina sucroalcooleira na região. As áreas 

de pastagens permaneceram quase estáveis, em relação aos período estudados. 

Outro fator que contribuiu na redução da vegetação natural foi o aumento das áreas alagadas, 

devido à construção do reservatório da usina hidroelétrica. Em termos gerais a presente bacia sofre 

com elevado grau de antropização no uso da terra devido ao modelo agropastoril implantado a partir 



da década de 70 do século passado, sendo que o cerrado foi destruído para dar origem a imensos 

campos de pastagem extensiva, e áreas de agricultura, proporcionando a degradação e compactação 

do solo proporcionando um escoamento superficial elevado, podendo ocasionar maior índice de 

erosão em áreas de baixa vulnerabilidade. 

 

Figura 3: Mapa de uso da terra referente ao período de 2010. 

 



Tabela 1. Classes de uso da terra 

Uso e Ocupação 

Área 1990 

(km²) % 

Área 2010 

(km²) 2010% 

Água 4,660417 0,87 24,297928 4,58 

Cultura 0,507578 0,1 22,200291 4,18 

Mata/Cerradão 154,322128 29,1 116,189511 21,9 

Pastagem 352,416763 66,45 344,966328 65,01 

Solo Exposto 16,321761 3,08 20,165085 3,8 

Área Urbana 2,101991 0,4 2,825428 0,53 

Área Total 530,330638 100,00 530,644571 100,00 

 

3.1 - Analise dos parâmetros físicos e quimicos da água. 

De acordo com Esteves (1998), o pH pode ser considerado como uma das variáveis ambientais 

mais importantes e ao mesmo tempo uma das mais difíceis de interpretar. Esta complexidade na 

interpretação dos valores de pH se deve ao grande número de fatores ambientais que podem 

influenciá-lo. Na maioria das águas naturais, segundo este autor, o pH da água é influenciado pela 

concentração de íons H
+
 originados na dissociação do ácido carbônico (H2CO3) que gera valores 

baixos de pH e das reações de íon carbonato (CO3
2-

) e bicarbonato (HCO3
-
) com a molécula de água, 

que elevam os valores de pH para a faixa alcalina. 

De acordo com os dados obtido na pesquisa, o pH (Figura 4), apresenta variações entre 5,8 e 

7,1, podendo os seus valores serem considerados baixos, pois está abaixo do valor de neutralidade 

que é o pH 7,0, e isso significa que as suas águas são ácida. Os baixos valores detectados para a 

variavel pH, podem estar relacionados ao solos (latossolos e neossolos) da bacia de estudo, que são 

altamente intemperizados e ácidos. Outro fator e o tipo de Formação geológica (Formação Serra 

Geral e Vale do Rio do Peixe) que são pobres em material carbonático. 

 

Figura 4: Valores do Potencial Hidrogeniônico amostrado nos afluentes. 



 Outro fator a ser levado em consideração e o uso da terra, pois a bacia é utilizada para 

agricultura e pecuária. Castro (1980), ao estudar a influência da cobertura vegetal na qualidade da 

água, em duas microbacias hidrográficas na região de Viçosa – MG, detectou valores de pH entre 

5,6 a 6,8, para áreas de uso agrícola e de 5,5 a 6,5 para áreas de uso florestal. 

A condutividade elétrica (Figura 5) da água, apresentou valores que podem ser considerados 

baixos e médios uma vez que Coluna (2007), define como baixos os valores inferiores a 50μS/cm e 

médio entre 50 e 100 μS/cm, sendo um indicativo de que a região é formada por rochas resistentes 

ao intemperismo. No caso da bacia da UHE Barra dos Coqueiros os baixos valores, podem estar 

relacionados aos fatores litológico da bacia, que não possui rochas calcárias, o que resultária em 

água rica em carbonatos, principlamente carbonátos de calcio (CaCO3) ou carbonato de magnésio 

(MgCO3). 

 

 

Figura 5: Valores de condutividade elétrica (µS/cm) amostrado nos afluentes 

 

Os máximos valores de condutividade elétrica detectados em campo foram sempre no córrego 

Guariroba, com valores entre 60 e 80 μS/cm. Este elevado valores em relação aos outros córregos 

pode ser explicado pelo volume de água desse córrego, vazão, influência antrópica, urbanização e 

rodovias, proporcionando uma maior concentração de íons. 

Nos córregos Vau, Sucuri, Piratininga, Pedra Branca e Coqueiro, foram observados baixos 

valores, evidenciando, assim, baixos teores de íons neste rio e, portanto, pouco intemperismo das 

rochas e escassa contribuição de esgotos. Capoane e Silva (2007) afirmam que os baixos valores de 

condutividade significam pouca quantidade de íons e, por conseqüência, uma baixa quantidade de 

sais na água. 



Em relação a temperatura da água, os valores variaram entre 18°C a 27°C (Figura 6), sendo os 

maiores valores registrados no córrego Vau. Os valores de temperatura da água demonstram 

pequenas variações no decorrer do espaço e do tempo. 

 

 

Figura 6: Valores de temperaturas amostrados nos afluentes. 

 

A variação de temperatura entre os córregos Vau e Piratininga está possivelmente relacionada 

com a cobertura vegetal que permite maior ou menor exposição aos raios solares, sendo que no 

Piratininga, existe maior cobertura vegetal em relação ao Vau, não permitindo a incidência de forma 

direta da radiação solar sobre o corpo d’água. 

Sabara (1999), encontrou valores de temperatura da água variando de 17,1 a 26,6 ºC em áreas 

de plantios florestais e eucalipto, e entre 14,2 a 25,8 ºC para áreas de pastagens e agricultura, no 

trecho médio do rio Doce - MG, concluindo que o comportamento da temperatura da água foi 

afetado pelo uso do solo, com tendência de apresentar menores valores nas áreas florestais 

(eucalipto), provavelmente pela condição de cobertura dos córregos, enfatizando o papel 

significativo da vegetação ciliar. 

Segundo Margalef (1983), a flutuação da temperatura das águas é relativamente ampla devido 

as condições específicas dos ambientes lóticos, que resultam de variações de velocidade, volume e 

fonte de suprimento de água, profundidade, tipo de substrato e sombreamento, como também de 

fatores que atuam sazonalmente, diariamente e mesmo em um dado momento ao longo do curso do 

rio. 



Os sólidos totais dissolvidos (Figura 7) nas águas dos afluentes variaram entre 5 a 40 mg/L, 

sendo que o córrego Guariroba se destaca claramente dos demais pontos analisados, possivelmente 

por ser um ambiente muito antropizado. 

 

 

Figura 7: Valores de totais de sólido dissolvido amostrado nos afluentes. 

 

Batalha e Parlatore (1977) mencionam que os principais sólidos dissolvidos nas águas naturais 

são constituídos por carbonatos, bicarbonatos, cloretos, fosfatos, nitratos e outros elementos, e que 

em concentrações maiores do que 500 mg/L de sais a água possui um sabor desagradável aos 

humanos. Desse modo, pode-se associar o TDS da bacia, com os diferentes tipos de uso do solo, 

aspectos geológicos e pedológicos. A partir disso, evidencia-se que as menores concentrações de 

TDS encontram-se no córrego Vau, que é o menor em termos de profundidade e volume de água. 

De acordo com a Resolução CONAMA N
0
 357, de 17 de março de 2005, que determina o 

padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano, a concentração de sólidos 

dissolvidos total deve ficar abaixo de 500 mg/L, para corpos de água  nas classe 1, 2 e 3. 

Com relação à turbidez (Figura 8), os valores detectados encontram-se dentro da faixa 

permitida pela resolução CONAMA n
0
 357, garantindo assim, o uso para o consumo humano após 

tratamento. As medidas de turbidez efetuadas entre todas as estações de coleta registraram variação 

de 1 a 25 UNT. Os maiores valores foram registrados nos campos 3 e 5, respectivamente para o 

córrego do Matriz e Guariroba. De acordo com Teixeira e Senhorelo (2000), a turbidez está 

diretamente relacionada com o total e sólidos em suspensão, portanto, as amostras de água devido 

aos baixos valores detectados para TDS, devera apresentar baixos valores de sólidos em suspensão. 



 

Figura: 8 - Valores de turbidez amostrado nos afluentes. 

 

Em relação a salinidade, as aguas apresentaram índices muito baixos, que conforme a 

resolução CONAMA, 375 de 2005, classificaria as água em classe 1 e 2. 

Os valores de salinidade (Figura 9) variarem entre 11 e 41 mg/L. Esse resultado está em 

acordo com os encontrados para o parâmetro condutividade elétrica, isto é, aumento da salinidade 

leva ao aumento da condutividade. De acordo com McDonald e Milligan (1997), a salinidade (NaCl) 

na água reduz problemas osmorregulatórios e outras respostas fisiológicas ao estresse, permitindo a 

redução da mortalidade dos peixes. 

 

 

Figura 9: Valores do salinidade (NaCl) amostrado nos afluentes. 



A partir da correlação de Pearson entre as variáveis dependentes estudadas, buscou-se 

informações sobre similaridades de fontes e comportamento ambiental das variáveis em relação à 

qualidade da água. Os dados são apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Nível de correlação entre os indices avaliados 

 

pH Temp. (ºC) Cond. (µS) TDS (mg/L) NaCl (mg/L) Turb (NTU) 

pH 
1 -0,41138 0,735778 0,678165 0,684883 0,374006 

Temp. (ºC) 
- 1 0,135507 0,273945 0,25283 0,563701 

Cond. (µS) 
- - 1 0,98417 0,986704 0,762606 

TDS (mg/L) 
- - - 1 0,999372 0,828671 

NaCl (mg/L) 
- - - - 1 0,815835 

Turb 
- - - - - 1 

 

Os maiores valor de correlação verificados foram o da Condutividade elétrica (CE) e total de 

sólidos dissolvido (TDS), Condutividade elétrica (CE) e salinidade (NaCl), total de sólidos 

dissolvido (TDS) e salinidade (NaCl), seguido da condutividade elétrica versus turbidez. A alta 

correlação entre a condutividade elétrica com o TDS, NaCl e Turbidez era esperada, uma vez que a 

condutividade elétrica expressa a concentração dos sais e nutrientes na água. 

De acordo com Von Sperling (1996), a turbidez nos corpos d’água tende a ser maior em 

regiões com solos erodíveis onde a precipitação pode carregar as partículas de argila, silte e 

fragmentos de rochas. No entanto, se observou uma tendência clara entre a turbidez com TDS, 

NACL e CE que respondem principalmente aos detritos orgânicos e inorgânicos, devido ao possível 

processo erosivo dos solos da bacia. 

A relação entre pH e CE apresentou um coeficiente de correlação de Pearson alto (r
2
 = 0,73), 

demonstrando que a medida que a temperatura aumentava, existia uma tendência de aumento da 

condutividade elétrica, fato associado à aumento de íons na água. De acordo com Feitosa e Manoel 

Filho (2000) a condutividade elétrica da água tende a aumentar com a elevação da temperatura e 

com uma maior concentração de íons dissolvidos. 

Em termos gerais as correlações demonstram que as águas do rio Doce sofrem grande 

influência pelo tipo de uso da terra da bacia.  

 

4 - Conclusão 

 Segundo a resolução de CONAMA 357/2005 as do Rio Doce, de acordo com os parâmetros 

avaliados no presente período, as águas do rio Doce podem ser inseridas nas classes, 1, 2 e 3, 

sendo águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após 



tratamento convencional ou avançado; utilizada para irrigação de culturas; para pesca 

amadora e recreação, desde que se tome as devidas precações de preservação das matas 

ciliares e a utilização de agroquímicos nas lavouras. 

 Por fim, a composição físico-química das águas dos afluentes da UHE Barra dos Coqueiros 

são controlada por uma série de fatores como clima, vegetação, características topográfica e 

geológica, devendo a pesquisa ser prorrogada por mais tempo, na tentativa de se obter 

melhores resultados em relação a qualidade da água. 
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