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RESUMO 
  
ESTUDO DE REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS – O CASO DA BACIA DO RIO DESCOBERTO 
 
Autora: Janaína Bezerra Mesquita Lima 
Orientador: Sergio Koide 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 
Brasília, agosto de 2004. 
 

O monitoramento da qualidade da água em bacias hidrográficas é um instrumento essencial 

à investigação dos processos naturais e das conseqüências da ação antropogênica no meio 

ambiente. A sua importância reside no fato de fornecer informações que permitam o 

controle da degradação da qualidade dessas águas. 

O estabelecimento de redes de monitoramento de qualidade da água em bacias 

hidrográficas envolve uma série de esforços no sentido de se alocar recursos (técnicos, 

humanos e financeiros), o que, muitas vezes, representa uma dificuldade, inviabilizando 

sua implementação.  

O presente estudo propõe-se a discutir os critérios para estabelecimento de redes mínimas 

representativas, de maneira a orientar a sua implantação, inclusive em bacias de menor 

porte. 

A revisão da literatura especializada mostra que não há metodologias universalmente 

aceitas para a alocação de tais redes. O que se procurou, portanto, foi identificar as 

metodologias existentes, selecionar as que melhor se adequassem ao estudo de caso, 

aplicá-las e, a partir da experiência adquirida no projeto e manutenção da rede em estudo, 

obter critérios para definição do projeto de redes de monitoramento, centrando no estudo 

das águas superficiais. 

A bacia escolhida foi a do Descoberto/DF, por se dispor de dados suficientes ao estudo, 

obtidos pela CAESB e pelo projeto “Definição dos requerimentos de resolução espacial e 

temporal para o monitoramento da qualidade e quantidade da água em bacias 

hidrográficas”, executado pelo PTARH, com financiamento do MCT/CT-HIDRO, por 

meio de convênio FINEP-FINATEC. 

Como resultado apresenta-se uma proposição de um roteiro para o projeto de uma rede de 

monitoramento de qualidade das águas superficiais em bacias hidrográficas, contribuindo 

para profissionais e técnicos atuantes no planejamento e gestão de bacias. Para o caso em 

estudo, obteve-se um diagnóstico preliminar da rede de monitoramento instalada. 
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ABSTRACT 

STUDY OF NETWORKS FOR MONITORING SURFICIAL WATER QUALITY – 
THE CASE OF THE DESCOBERTO RIVER WATERSHED 
 
Author: Janaína Bezerra Mesquita Lima 
Supervisor: Sergio Koide 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 
Brasília, August of 2004. 
 
 
Monitoring of water quality in a watershed is an essential tool for the investigation of the 

natural processes and the consequences of anthropogenic actions in the environment. Its 

importance lies in assessing information to allow the control of the degradation of water 

quality. 

The set up of networks for monitoring water quality in a watershed involves efforts to 

allocate resources (technical, human and financial), which, in many cases, poses 

difficulties, turning the implementation impracticable.  

The present research proposes to discuss the criteria to the establishment of minimal 

representative networks, to guide their implementation, including in the small watersheds. 

Literature review shows that there is not an universally accepted methodology to allocate 

such networks.  Thus, it was intend to identify the existents methodologies, to select the 

most adequate to the case of study, to apply it and, with the experience acquired in the 

project and the maintenance of the network in study, to obtain criteria to define the project 

of the monitoring network, centering the study in surficial waters.       

The selected watershed was the Descoberto (DF/GO) watershed, due to data availability, 

obtained from CAESB and from the project “Definition of requirements of spatial and 

temporal resolution to the monitoring of water quality and quantity in watersheds”, being 

carried out by the PTARH, with financial support of the MT/CT-HIDRO–FINEP–

FINATEC. 

As result a guide to water quality monitoring network for surficial waters in watersheds is 

proposed, as a contribution to professionals and technicians that work in planning and 

management of watersheds.  To the case of study, it was obtained a preliminary diagnostic 

for the existent monitoring network.  
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A água representa um recurso imprescindível ao metabolismo e desenvolvimento de 

atividades humanas, além de indispensável na manutenção do equilíbrio ecológico. 

 

Ao longo do tempo, entretanto, o incremento populacional e o desenvolvimento social 

proporcionaram aumento pela demanda desse recurso, tornando-o cada vez mais escasso. 

Aliado à escassez, destaca-se a deterioração na qualidade das águas de forma geral, haja 

vista os desordenados processos de urbanização, industrialização e expansão agrícola.  

 

Segundo Setti et al. (2002), estima-se que, atualmente, mais de um bilhão de pessoas 

vivam em condições insuficientes de disponibilidade de água para consumo e que, em 25 

anos, cerca de 5,5 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas com moderada ou séria 

falta de água. 

 

Diante desse cenário, dentro do contexto internacional de busca da “consciência 

ambiental” e de sustentabilidade, foi sancionada, em 08 de janeiro de 1997, a Lei nº9433, 

instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos, sendo seu objetivo: 

 

    Art.2º/I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

 

Apresenta, ainda, como diretriz geral de ação para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

 

    Art.3º/I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 

de quantidade e qualidade; 

 

Segundo Magalhães Jr. (2000), o monitoramento da qualidade da água deve ser visto como 

um processo essencial à implementação dos instrumentos de gestão das águas, já que 

permite a obtenção de informações estratégicas, o acompanhamento das medidas 

efetivadas, a atualização dos bancos de dados e o direcionamento das decisões. 
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Assim sendo, observa-se a importância do monitoramento das águas, já que, nos processos 

decisórios a solução a se adotar será, provavelmente, tão melhor quanto mais acurado o 

conhecimento da bacia de interesse. 

 

O monitoramento, por sua vez, envolve um grande esforço para alocação de recursos 

humanos e financeiros, o que representa uma das dificuldades na implantação de um 

programa contínuo dessa natureza. Faz-se necessário, portanto, o dispêndio de esforços no 

sentido de se buscar redes mínimas representativas de monitoramento, de modo a 

minimizar a relação custo/benefício, viabilizando sua implementação, inclusive, em bacias 

de menor porte. 

 

Portanto, o presente estudo propõe-se a estabelecer critérios para seleção de pontos de 

monitoramento de qualidade da água1, visando o estabelecimento de redes mínimas 

representativas. 

 

Segundo Dixon et al. (1999), a seleção ótima dos locais de amostragem está relacionada ao 

objetivo do programa de monitoramento. O autor ressalta, ainda, que a “melhor” 

configuração é aquela que produz maior quantidade de informações com o menor 

despendimento de esforços e recursos. 

 

O presente trabalho será, portanto, desenvolvido com base no estudo de caso da bacia do 

Descoberto/DF, o qual encontra-se inserido no projeto “Definição dos requerimentos de 

resolução espacial e temporal para o monitoramento da qualidade e quantidade da água em 

bacias hidrográficas”, executado pelo programa de Pós-graduação em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos (PTARH), com financiamento do CT-HIDRO, por meio de 

convênio FINEP-FINATEC.  

 

No segundo capítulo deste texto são propostos os objetivos da pesquisa. Em seguida, no 

capítulo terceiro, apresenta-se um breve referencial teórico, em que se discorre sobre o 

                                                 
1 O escopo do trabalho abrange somente os cursos superficiais. Entenda-se, portanto, sempre que aqui se falar 
em qualidade da água, como qualidade das águas dos cursos superficiais. 
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programa de monitoramento, enfatizando suas etapas principais – a seleção dos locais de 

amostragem, a definição da freqüência de amostragem e a escolha das variáveis 

indicadoras de qualidade da água. Ainda no capítulo terceiro, apresentam-se alguns 

conceitos de estatística e de sensoriamento remoto necessários ao desenvolvimento da 

pesquisa. O capítulo quarto constitui a revisão bibliográfica, na qual critérios para o projeto 

de redes de monitoramento são abordados – perpassando desde a alocação dos pontos de 

amostragem às freqüências de coleta. O quinto capítulo ocupa-se da descrição da área de 

estudo, a bacia do Descoberto/DF-GO, contemplando suas características físicas, usos do 

solo, entre outros. O sexto capítulo concentra-se em tópicos de interesse quando da 

definição de redes de monitoramento, exemplificando com o caso de estudo, por meio da 

aplicação de alguns métodos e metodologias consagrados na literatura. Ainda nesse 

capítulo, sugere-se um “roteiro prático” de projetos de redes de monitoramento de 

qualidade da água para bacias hidrográficas. O sétimo capítulo, por sua vez, apresenta as 

conclusões e recomendações para futuros trabalhos. 
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2 – OBJETIVOS 
 

O objetivo principal do estudo é a reunião e discussão de critérios para o projeto de redes 

de monitoramento de qualidade da água em bacias hidrográficas. 

 

Como objetivos específicos, destacam-se as seguintes etapas: 

 

- a indicação das melhores metodologias para seleção da rede “ótima” de 

monitoramento de qualidade da água, promovida a partir da revisão 

bibliográfica; 

- a proposição de critérios para a avaliação de redes de monitoramento de 

qualidade da água; 

- o desenvolvimento de métodos e equipamentos para coleta de amostra de água 

em eventos transientes (cheias); 

- a proposição de rede mínima para a bacia do Descoberto; 

 

Vislumbra-se a proposição de um roteiro prático para o projeto de uma rede de 

monitoramento de qualidade da água em bacias hidrográficas, visando contribuir para o 

trabalho de profissionais e técnicos atuantes no planejamento e gestão de bacias, na 

definição dessas redes. 
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3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo tem por objetivo principal apresentar as bases para a elaboração do projeto de 

uma rede de monitoramento de qualidade da água em bacias hidrográficas, o qual 

encontra-se inserido no esquema maior que é um programa de monitoramento. 

 

As principais etapas de um programa de monitoramento em bacias hidrográficas, descritas 

na seqüência, encontram-se esquematizadas na figura 3.1, na qual estão destacadas as fases 

importantes para este trabalho. 

 

A concepção do programa deve considerar os fatores naturais da área (características 

físicas e hidrometeorológicas da bacia), as fontes de poluição existentes (em função dos 

usos do solo), os usos da água na bacia e as respectivas legislações (exigências requeridas 

por cada uso). A definição dos objetivos é de grande importância para o desenvolvimento 

do programa de monitoramento, pois direciona as demais etapas da pesquisa. Os estudos 

preliminares compreendem a definição da variabilidade da qualidade da água, os tipos de 

poluentes e parâmetros indicadores a considerar e o tipo de monitoramento adotado, para 

que se possa promover uma análise de viabilidade preliminar, com base na disponibilidade 

de recursos (humanos, técnicos e financeiros). 

 

 Segue-se, então, a etapa do projeto da rede de monitoramento, que consiste na definição 

das variáveis de qualidade da água a mensurar, na seleção dos locais de amostragem e na 

determinação da freqüência de coleta. A execução do monitoramento da qualidade da água 

envolve trabalhos de campo, denominados na figura como “operações de monitoramento”, 

e atividades laboratoriais. As operações de monitoramento compreendem medições in situ, 

técnicas de amostragem e preservação de amostras. Em paralelo ao monitoramento da 

qualidade da água é importante se promover o monitoramento hidrológico (quantitativo), 

haja vista que as cargas de poluentes são definidas como o produto entre a concentração 

desses e a vazão, no dado intervalo de tempo, em determinada seção de rio. Cabe ressaltar 

a importância do controle de qualidade na etapa executiva do programa, tanto para as 

atividades relativas ao monitoramento da qualidade da água como no hidrológico.  

 

O armazenamento e a manipulação dos dados obtidos são atividades que foram 

simplificadas com a disponibilidade de recursos de informática. A interpretação e 
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avaliação dos dados envolvem a análise de consistência dos mesmos, a análise das 

tendências na qualidade da água, as relações entre a qualidade da água e as condições da 

bacia (geológicas, hidrológicas, de usos do solo, entre outras), além da forma de 

disseminação da informação obtida com o monitoramento. Essas informações, por sua vez, 

podem auxiliar no controle de poluição, no gerenciamento dos usos da água e do solo, ou 

no redesenho da própria rede de monitoramento, caso ela esteja inadequada aos objetivos 

propostos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrangência desta Pesquisa 

Figura 3.1 – Estrutura geral de um programa de monitoramento.  
(modificado - Chapman, 1998). 
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poluentes, a avaliação da efetividade de programas de recuperação da qualidade da água 

em rios, o acompanhamento dos níveis de poluentes em determinado corpo hídrico, entre 

outras. 

 

A estratégia ou plano de monitoramento é definido em função do objetivo do projeto, 

sendo identificada uma variedade de tipos de monitoramento, alguns dos quais encontram-

se listados na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 - Tipos de monitoramento. (OPSW, 1997) 

TIPO DE 
MONITORAMENTO DESCRIÇÃO LOCAIS DE 

AMOSTRAGEM 

Monitoramento de 
Base 

Projetado para caracterizar as 
condições naturais para comparação 
com outras atividades monitoradas. 

Devem assegurar a 
representatividade das 
condições com as quais 

serão comparadas. 
Monitoramento da 
tendência do corpo 

hídrico 

Projetado para retratar as tendências 
na qualidade da água de um corpo 

hídrico. 

Em seções estáveis, 
evitando influência de 

singularidades. 

Monitoramento de 
implementação 

Avalia se determinadas atividades 
foram conduzidas tais como 

planejadas. 

Variáveis, dependendo de 
cada projeto. 

Monitoramento de 
efetividade 

Determina se o trabalho de controle 
de práticas de uso do recurso hídrico 
foi adequadamente implementado. 

Devem garantir que as 
condições que influenciam 
o processo avaliado sejam 

verificadas. 
Monitoramento de 

validação 
Avalia o desempenho de um modelo 

ou padrão definido para a bacia. 
Variáveis, dependendo de 

cada projeto. 
 

O plano de monitoramento deve iniciar com a definição do problema, seguida da meta 

proposta, dos objetivos (os quais determinarão o tipo de monitoramento) e das hipóteses 

consideradas (com a finalidade de esquematizar o sistema). Na seqüência, é apresentada a 

descrição da área em estudo, em que se identifica a cobertura vegetal, os usos do solo, os 

tipos de solos, a geologia, entre outras características da região.  

 

Segue-se com o projeto da rede de monitoramento, em que se definem as variáveis 

indicadoras de qualidade da água a monitorar, a localização e a freqüência de amostragem. 

Os métodos de amostragem compreendem a parte executiva do projeto de monitoramento. 

Nesta etapa deve-se dar atenção às técnicas de coleta, à calibração e uso dos equipamentos, 

aos tipos de dados coletados e horários de coleta. 
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A etapa seguinte corresponde à avaliação da qualidade dos dados, que são manipulados e 

analisados, resultando na obtenção de informações - razão do monitoramento. 

 

A rede de monitoramento, portanto, é definida como um sistema planejado de coleta de 

dados que, depois de manipulados e interpretados, são capazes de fornecer informações 

relativas ao estado e comportamento de determinada bacia em certas situações. 

 

Neste capítulo será abordada a filosofia das principais etapas do projeto de uma rede de 

monitoramento de qualidade de água, a saber: a seleção dos locais de amostragem, a 

freqüência de amostragem e os parâmetros de qualidade da água. As técnicas de 

abordagem dessas etapas, entretanto, só serão analisadas no capítulo seguinte. 

 

3.2 - SELEÇÃO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

 

A seleção dos locais de amostragem depende fundamentalmente dos objetivos propostos 

pelo monitoramento. Existem duas escalas geográficas a considerar na seleção dos locais 

de amostragem, a escala da bacia hidrográfica (macrolocalização) e a escala do rio 

(microlocalização). 

 

A definição dos pontos de amostragem na escala da bacia hidrográfica, a macrolocalização, 

deve considerar a ocupação da área da bacia, os usos atribuídos à água, entre outras 

variáveis.   

 

No tocante a microlocalização, é essencial a observação dos objetivos do monitoramento, 

caso seja identificar as tendências na qualidade dos corpos d´água, deve-se selecionar 

locais onde haja mínima influência de fatores singulares que possam alterar o padrão de 

qualidade predominante no rio. Exemplos desses fatores são as seções de confluência de 

tributários (onde não se pode identificar a parcela de contribuição de cada tributário), 

troncos de árvores ou outros objetos quaisquer localizados a uma distância razoavelmente 

pequena à montante da seção de coleta, entre outros. Ou seja, deve-se buscar uma seção 

relativamente homogênea em termos de qualidade da água, donde advém a idéia de 

“comprimento de mistura”, que será melhor explorado no item 4.1.3. Caso o programa 

tenha como objetivo, por exemplo, a determinação da influência de determinada 
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singularidade no padrão de qualidade do corpo hídrico, o projeto deve verificar pontos à 

montante e à jusante da referida singularidade.  

 

3.3 - DEFINIÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

 

As variáveis indicadoras de qualidade da água variam ao longo do tempo. O conhecimento 

do comportamento contínuo destas pode ser promovido a partir de amostragens discretas. 

Restrições de recursos (técnicos, humanos e financeiros) podem sugerir freqüências 

esparsas de amostragem, dificultando a inferência de informações por meio de tais dados. 

De maneira geral, busca-se, a partir dos conhecimentos da cinética de decaimento dos 

poluentes em um corpo hídrico, aferir informações acerca do seu comportamento contínuo 

por meio de medições discretas. 

 

A definição da freqüência de amostragem, portanto, representa uma importante etapa no 

projeto de uma rede de monitoramento. Ela requer o claro conhecimento dos objetivos do 

programa, pois, a partir deles, define-se o nível de confiança exigido, determinando-se a 

referida freqüência. 

 

3.4 – SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A seleção das variáveis de interesse para diagnóstico da qualidade da água, em termos de 

tendências, depende de seu uso. Introduz-se neste texto os mais usuais indicadores de 

qualidade da água correlacionando-os a seus diversos usos, de acordo com a classificação 

proposta na resolução CONAMA 20, de 18 de junho de 1986, descrita na tabela 3.2. 

Ressalta-se também a importância da mensuração de cada variável descrita, bem como a 

indicação de alguns dos métodos mais usuais de análise desses parâmetros, verificados na 

literatura. 

 

3.4.1 – Características Físicas 

 

O aspecto estético dos corpos d’água é um fator de relevante importância na análise de sua 

qualidade. As impressões sobre a qualidade da água são muito influenciadas pelas suas 

características físicas, a saber – turbidez, sólidos, cor, odor e temperatura. 
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- Turbidez 

 

A transparência do corpo d’água é um parâmetro importante no que tange às questões de 

ordem sanitária (problemas de filtrabilidade e desinfecção no tratamento da água), ou 

mesmo pela aceitação por parte dos usuários (estética). Em termos ambientais, a 

importância desse tem relação estreita com os processos fotossintéticos das plantas 

aquáticas. 

 

Tabela 3.2 – Classificação dos corpos d´água em função de seus usos, segundo a resolução 
CONAMA 20. 

CLASSES USOS 
Classe 

Especial 
Abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção; e 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

Classe 1 

Abastecimento doméstico após tratamento simplificado; proteção das 
comunidades aquáticas; recreação de contato primário; irrigação de 

hortaliças ingeridas cruas sem remoção de película; e criação natural 
ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana; 

Classe 2 
Abastecimento doméstico após tratamento convencional; irrigação de 

culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; e dessedentação de 
animais; 

Classe 3 
Abastecimento doméstico após tratamento convencional; irrigação de 

culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; e dessedentação de 
animais; 

Classe 4 

Á
G

U
A

S 
D

O
C

ES
 

Navegação; preservação da harmonia paisagística; e usos menos 
exigentes; 

Classe 5 
Proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário; e 

criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação 
humana; 

Classe 6 Á
G

U
A

S 
SA

LI
N

A
S 

Navegação comercial; harmonia paisagística; e recreação de contato 
secundário; 

Classe 7 
Recreação de contato primário; proteção das comunidades aquáticas; 
e criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação 

humana; 

Classe 8 Á
G

U
A

S 
SA

LO
B

R
A

S

Navegação comercial; harmonia paisagística; e recreação de contato 
secundário; 

 

A turbidez é causada por materiais suspensos, tais como argila, silte, material orgânico e 

inorgânico fragmentado, bem como microorganismos. 

 

Essa variável expressa as propriedades óticas da água, já que representa a maior ou menor 

facilidade de penetração da luz na água. 
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O método mais utilizado para determinação da turbidez é o do turbidímetro nefelométrico, 

reconhecido como método padrão pelo Standard Methods (APHA; AWWA; WEF, 1998). 

  

Segundo a resolução CONAMA 20 tem-se os seguintes limites de valores de turbidez, de 

acordo com as respectivas classes: 

 

 Classe 1 - ≤ 40UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez); 

Classe 2 - ≤ 100UNT; 

                        Classe 3 - ≤ 100UNT; 

  Demais Classes – não têm limites especificados; 

 

- Sólidos 

 

A definição usual de sólidos refere-se à matéria que permanece como resíduo após a 

evaporação e secagem à temperatura de 103ºC a 105ºC (Sawyer et al., 1994). Há duas 

formas distintas de sólidos analisadas nos corpos d’água: os sólidos em suspensão e os 

sólidos dissolvidos. 

 

O método de determinação dos sólidos em suspensão é o gravimétrico, dos dissolvidos, o 

do condutivímetro. Os sólidos totais correspondem ao material que resta da evaporação da 

amostra à determinada temperatura, ou seja, é a soma da parcela dos suspensos com os 

dissolvidos. 

 

A resolução CONAMA 20 estabelece os seguintes valores de sólidos em função das 

classes: 

  

Classes 1 a 3 - valor de sólidos dissolvidos totais inferior a 500mg/L; 

 Demais classes - limites não especificados; 

 

- Cor 

 

A cor é uma característica física relacionada a um fenômeno químico, que é a presença de 

substâncias dissolvidas (substâncias húmicas, ferro, manganês, pigmentos, entre outras) na 
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água. A importância da determinação desse parâmetro reside no seu efeito estético-

psicológico, ou seja, de aceitação por parte dos usuários. Dois são os tipos de cor definidos 

- verdadeira e aparente. A primeira é determinada a partir da amostra filtrada, enquanto que 

a segunda é realizada com a amostra bruta. 

 

Com relação às metodologias de determinação, destacam-se a comparação visual e a 

utilização do aparelho espectrofotômetro. 

 

Os limites especificados pela resolução CONAMA 20, segundo as classes às quais 

pertencem os corpos d'água são os seguintes: 

 

Classe 1 - nível de cor natural do corpo de água em mgPt/L; 

Classe 2 - até 75mgPt/L; 

Classe 3 - até 75mgPt/L; 

Classe 4, 5 e 6 - corantes artificiais virtualmente ausentes; 

Classes 7 e 8 - substâncias que produzem cor ausentes; 

Em que a unidade mgPt/L representa a quantidade equivalente de platina necessária para 

produzir o resultado semelhante de cor medida na amostra analisada. 

 

- Odor/Sabor 

 

A presença de odor e sabor é indesejável às águas no sentido de haver rejeição por parte 

dos usuários. Geralmente, indicam um nível de atividades biológicas mais elevado que o 

usual. 

 

Os testes de odor e sabor são úteis como uma verificação da qualidade da água bruta e 

tratada. Os instrumentos para o teste são os sentidos humanos (olfato e paladar).  

 

A resolução CONAMA 20 sugere os seguintes critérios de odor/sabor para enquadramento 

dos cursos d'água: 

 

Classes 1 e 3 - substâncias que comuniquem gosto ou odor, virtualmente ausentes; 

Classe 2 - não há indicação; 

Classe 4 - odor não objetável; 
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Classes 5 a 8 - substâncias que produzem odores, virtualmente ausentes; 

 

- Temperatura 

 

A temperatura dos corpos d'água afeta os processos físicos, químicos e biológicos destes e, 

conseqüentemente, a concentração de muitas variáveis. (Chapman, 1998). 

 

O aumento da temperatura dos corpos d'água gera aumento nas taxas de reações químicas, 

diminuição da solubilidade de gases, acréscimo no metabolismo de organismos aquáticos, 

aumentando o nível de respiração e, conseqüentemente, incrementando a decomposição de 

matéria orgânica com consumo de oxigênio. 

 

Com o incremento de temperatura, até certo nível e havendo disponibilidade de nutrientes, 

observa-se um crescimento na proliferação de algas e de microorganismos, aumentando, 

portanto, a turbidez da água. 

 

A metodologia de obtenção desse dado consiste em mensurá-lo in situ, fazendo uso de 

termômetros adequados. 

 

- Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica de um corpo d'água representa a maior ou menor facilidade em 

deixar passar corrente elétrica. Indiretamente, está relacionada com os sólidos totais 

dissolvidos e os sais contidos. 

 

O método de obtenção é a medição in situ, com o uso do aparelho condutivímetro. 

 

O intervalo usual de valores de condutividade para corpos d'água na natureza varia de 10 a 

1000µS/cm. Em águas "poluídas", entretanto, pode-se exceder o valor de 1000µS/cm. 

 

3.4.2 – Características Químicas 

 

As variáveis de qualidade da água classificadas quimicamente subdividem-se em duas 

categorias: as orgânicas e inorgânicas. (Sanders et al., 1994). Entre as características 
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químicas inorgânicas pode-se destacar: pH, cloretos, dureza, ferro/manganês, nitrito, 

nitrato, amônia, fósforo e metais pesados. 

 

Os indicadores mais comuns da presença de matéria orgânica são: oxigênio dissolvido 

(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), 

carbono orgânico total (COT). 

 

- pH 

 

O pH é uma medida do balanço ácido de uma solução, sendo definido como o co-logaritmo 

na base 10 da concentração dos íons hidrogênio livres na água. Esse parâmetro afeta 

diretamente a viabilidade da vida aquática e inúmeros usos da água. (Chapman, 1998). 

 

O eletrodo de hidrogênio é o método padrão para medição de pH. 

 

A resolução CONAMA 20 estabelece os seguintes limites de pH para cada classe: 

 

 Classe 1 a 4 - entre 6,0 e 9,0; 

Classe 5 a 7 - entre 6,5 e 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior 

do que 0,2 unidade; 

 Classe 8 - entre 5,0 e 9,0; 

 

- Cloreto 

 

A presença de cloretos, em termos sanitários, não acarreta danos à saúde humana, 

entretanto produz sabor nas águas. Com relação ao uso para irrigação, algumas culturas são 

sensíveis à presença de sais, sendo o acúmulo de sais e cloreto nas zonas das raízes um 

fator que dificulta a ascensão da água para as plantas por pressão osmótica. 

 

O Standard Methods (APHA; AWWA; WEF, 1998) indica três métodos para determinação 

de cloretos: o método da titulação potenciométrica, o método da ferricianida e o método da 

cromatografia. 

 

Os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 20 para esta variável são os seguintes: 
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Classes 1, 2 e 3 - ≤ 250 mg/l Cl; 

 Demais classes – limites não estabelecidos; 

 

 

 

- Dureza 

 

A dureza reflete a natureza das formações geológicas com as quais a água teve contato. Em 

geral, as águas duras se originam onde o solo é espesso e as formações de calcário estão 

presentes. As águas moles têm origem em áreas onde o solo é pouco espesso e as 

formações calcárias são raras ou ausentes. (Sawyer et al., 1994). 

 

Em termos sanitários, as águas duras são tão satisfatórias para consumo como as moles. 

Entretanto, as primeiras consomem maiores quantidades de sabão para formar espuma, 

sendo um fator limitante para alguns usos industriais e domésticos. 

 

A forma de expressar a dureza é em mg CaCO3/L e sua metodologia de determinação pode 

ser o método do cálculo da dureza ou o método complexométrico com EDTA (ácido 

diamido tetra acético). 

 

- Ferro/Manganês 

 

Águas com altos teores de ferro e/ou manganês apresentam-se muito turvas e sofrem 

rejeição do ponto de vista estético. Por isso a presença desses dois elementos representa 

problemas para abastecimento. 

 

O Standard Methods (APHA; AWWA; WEF, 1998) recomenda três métodos para 

determinação dessas variáveis - o método da absorção atômica, do plasma induzido, e o 

método colorimétrico da fenantrolina (no caso do ferro) e o método colorimétrico do 

persulfato (para o manganês). 

 

Segundo a resolução CONAMA 20 são estabelecidos os seguintes limites de ferro e 

manganês, de acordo com suas classes: 
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Classes 1 e 2 - ≤0,3mg/L Fe; ≤0,1mg/L Mn; 

Classe 3 - ≤5,0 mg/L Fe; ≤0,5mg/L Mn; 

Classe 4 - limites não especificados; 

Classe 5 - ≤0,3mg/L Fe; ≤0,1mg/L Mn; 

Demais classes - limites não especificados; 

 

- Nitrogênio – Nitrito / Nitrato / Amoniacal / NTK 

 

A importância do conhecimento e quantificação do nitrogênio em suas diversas formas 

encontra-se intimamente relacionada ao consumo de oxigênio dissolvido quando do 

processo de nitrificação, ou seja, da transformação de amônia a nitrito e esse a nitrato; 

refere-se, também, à produtividade de algas do meio. As mudanças na forma do nitrogênio 

presente em águas poluídas, sob condições aeróbicas, encontram-se ilustradas na figura 

3.2. 

N (mg/L)

N 
- a

m
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al N - orgânico
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itri

to
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- n

itr
at

o

Tempo (dias) 
Figura 3.2 – Mudanças na forma do nitrogênio presente em águas poluídas, sob condições 

aeróbicas. (Modificado – Sawyer et al. , 1994). 

 

Portanto, faz-se necessária a determinação das diversas formas de nitrogênio, objetivando 

identificar o nível de poluição no qual se encontra o corpo d’água em questão, além de 

permitir a avaliação da quantidade de oxigênio requerida para sua oxidação. 
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A tabela 3.3 expressa os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 20 para os 

diversos tipos de nitrogênio. 

 

Tabela 3.3 – Limites estabelecidos pela resolução CONAMA 20 para as diversas formas 
do nitrogênio. 

 Amoniacal Nitrito Nitrato 

Classe 1 0,02mg/L 1,0mg/L 10mg/L 

Classe 2 0,02mg/L 1,0mg/L 10mg/L 

Classe 3 1,0mg/L 1,0mg/L 10mg/L 

Classe 4 Limites não especificados. 

Classe 5 0,4mg/L 1,0mg/L 10mg/L 

Classe 6 Limites não especificados. 

Classe 7 0,4mg/L ----- ----- 

Classe 8 Limites não especificados. 

  

O NTK é a soma das formas, nitrogênio orgânico e amoniacal, presentes no meio aquático. 

Dependendo do valor do pH dos esgotos, a amônia apresenta-se na forma livre (NH3) ou 

ionizada (NH4
-), sendo a primeira a forma tóxica aos peixes. 

 

- Fósforo 

 

A importância da mensuração do fósforo reside no fato de representar um importante 

nutriente, por vezes limitante, no processo de florescência de algas. O enriquecimento do 

meio aquático por nutrientes, nitrogênio e fósforo, pode resultar na eutrofização do mesmo. 

 

O método de determinação do fósforo sugerido pelo Standard Methods (APHA; AWWA; 

WEF, 1998) é o colorimétrico. 

 

A resolução CONAMA 20 estabelece os seguintes limites de fosfatos segundo suas 

classes: 

 

Classe 1 – 3: ≤0,025mg/L P; 

Demais classes: limites não especificados; 
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- Metais Pesados 

 

Os metais pesados são micropoluentes inorgânicos provenientes, em sua maioria, de 

efluentes industriais altamente tóxicos para a vida aquática. 

 

Em geral, as concentrações de metais pesados nas águas naturais estão aquém dos limites 

estabelecidos nos padrões de qualidade. A tendência destes metais é de se aderirem aos 

sólidos em suspensão, sedimentando-os em seguida. Essa é a razão pela qual se analisam 

os sedimentos, cujas concentrações de metais pesados podem representar uma ameaça à 

biota e, conseqüentemente, ao ser humano. 

 

Os principais metais pesados encontrados em forma dissolvida são: o cádmio, o cromo, o 

chumbo, o mercúrio, o níquel e o zinco. 

 

A resolução CONAMA 20 estabelece os limites para alguns metais pesados descritos na 

tabela 3.4. 

 

- Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O oxigênio dissolvido presente em águas naturais é o resultado do equilíbrio da dissolução 

do oxigênio atmosférico, da produção liberada por alguns microorganismos vivos na água 

e do consumo do oxigênio por organismos decompositores quando do consumo da matéria 

orgânica. 

 

Portanto, o oxigênio dissolvido é um dos principais parâmetros de caracterização dos 

efeitos da poluição das águas decorrentes de despejos orgânicos. A solubilidade do OD na 

água é função da altitude e da temperatura do corpo d´água. 

 

Um dos métodos de determinação do OD sugerido pelo Standard Methods (APHA; 

AWWA; WEF, 1998) é o método iodométrico. 

 

A resolução CONAMA 20 limita os seguintes valores para OD, de acordo com suas 

classes: 
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Classe 1 - ≥ 6mg/L  Classe 2 - ≥ 5mg/L  Classe 3 - ≥ 4mg/L  Classe 4 - ≥ 2mg/L 

Classe 5 - ≥ 6mg/L  Classe 6 - ≥ 4mg/L     Classe 7 - ≥ 5mg/L     Classe 8 - ≥ 3mg/L 

 
Tabela 3.4 – Limites máximos estabelecidos pela resolução CONAMA 20 para alguns 

metais pesados. 
Cromo  

Cádmio 
Trivalente Hexavalente 

Chumbo Mercúrio Níquel Zinco 

C
la

ss
es

 1
-2

 

0,001mg/L 0,5mg/L 0,05mg/L 0,03mg/L 0,0002mg/L 0,025mg/L 0,18mg/L

C
la

ss
e 

3 

0,01mg/L 0,5mg/L 0,05mg/L 0,05mg/L 0,002mg/L 0,025mg/L 5,0mg/L 

C
la

ss
e 

4 

Limites não especificados. 

C
la

ss
e 

5 

0,005mg/L ---- 0,05mg/L 0,01mg/L 0,0001mg/L 0,1mg/L 0,17mg/L

C
la

ss
e 

6 

Limites não especificados. 

C
la

ss
e 

7 

0,005mg/L ---- 0,05mg/L 0,01mg/L 0,0001mg/L 0,1mg/L 0,17mg/L

C
la

ss
e 

8 

                              Limites não especificados. 

 

- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A DBO refere-se a demanda de oxigênio por microorganismos para degradação da matéria 

orgânica presente no corpo d´água. A DBO5 padrão representa esse consumo no processo 

de oxidação da matéria orgânica presente em uma amostra de água durante cinco dias e 

incubada a 20ºC, ou seja, o consumo da matéria orgânica carbonácea.  
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A DBO última, por sua vez, corresponde a demanda por oxigênio observada para consumo 

da matéria orgânica presente no corpo d´água no período de 21 dias, ou seja, 

correspondendo às parcelas de matéria orgânica carbonácea e nitrogenada. 

 

Os métodos de determinação da DBO mais usuais são o das diluições sucessivas e o 

método manométrico. 

 

Segundo a resolução CONAMA 20, estes são os limites indicados de DBO5 para cada 

classe: 

 
Classe 1 - ≤ 3mg/L      Classe 2 - ≤ 5mg/L    Classe 3 - ≤ 10mg/L   Classe 4 – ----- 

Classe 5 - ≤ 5mg/L     Classe 6 - ≤ 10mg/L    Classe 7 - ≤ 5mg/L    Classe 8 - ----- 

 

- Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

A DQO representa a demanda de oxigênio equivalente ao consumo da matéria orgânica 

medido através de uma oxidação química. 

 

Portanto, a relação DBO/DQO dá uma idéia do nível de biodegradabilidade da matéria 

orgânica. 

 

A determinação da DQO é promovida pela oxidação química, em meio ácido, fazendo uso 

de um agente oxidante forte. 

 

A grande vantagem na determinação da DQO sobre a DBO é o tempo de análise, enquanto 

que na DBO são necessários cinco dias de análise, a DQO pode ser determinada entre duas 

e três horas. 

 

- Carbono Orgânico Total (COT) 

 

O exame do carbono orgânico total é um teste instrumental, em que a matéria orgânica é 

oxidada quimicamente de forma acelerada (por catálise). Como produto dessa oxidação 

tem-se o CO2, o qual é medido por meio da absorção de luz infravermelha.  
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Esse teste é especialmente recomendado para pequenas quantidades de matéria orgânica. 

 

3.4.3 – Características Biológicas 

 

- Coliformes (Totais e E.coli) 

 

Observou-se que muitas doenças de veiculação hídrica estão intimamente relacionadas à 

presença na água de fezes de animais de sangue quente. Esta é a razão pela qual adotou-se 

o parâmetro coliforme como indicador da qualidade da água, haja vista que esses 

microorganismos têm, nos intestinos desses animais, seu habitat. Entretanto, muitos dos 

microorganismos do grupo coliforme não têm suas origens nos intestinos de animais de 

sangue quente, pois podem provir, por exemplo, do solo ou de certos vegetais. Por isso, 

fez-se necessário também a adoção de um indicador mais específico, que garantisse a 

presença de fezes quando da sua detecção. Assim, adota-se também o grupo coliformes 

termotolerantes, também conhecido pelo nome de coliformes fecais. O índice mais usual 

desse grupo é a E.coli. Os coliformes desse grupo têm sua origem, necessariamente, em 

fezes de animais de sangue quente. 

 

Os métodos indicados pelo Standard Methods (APHA; AWWA; WEF, 1998) para 

detecção do grupo coliforme são a técnica dos tubos múltiplos e a técnica da membrana 

filtrante. 

 

A tabela 3.5 lista os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 20 para o grupo 

coliforme. 

 

- Clorofila A 

 

Sabendo-se que a clorofila é fundamental no processo de fotossíntese realizado pelas algas, 

é reconhecida a importância da quantificação da clorofila como forma de estimar a 

capacidade de reoxigenação das águas no seu próprio meio, inferir sobre a densidade da 

população de algas e avaliar o aporte da quantidade de nutrientes. Esse parâmetro, 

entretanto, não está previsto na legislação vigente. 

 

Uma das técnicas mais utilizadas para quantificação da Clorofila A é a absorção molecular. 
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Tabela 3.5 – Limites estabelecidos pela resolução CONAMA 20 para o grupo coliforme. 

CLASSES COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100mL) 

COLIFORMES  
FECAIS 

(NMP/100mL) 
Classe Especial Ausência total 

1250 250 
2500 500 

Excelente
Recreação de contato primário         Muito Boas

Satisfatória 5000 100 
Irrigação de frutas e hortaliças consumidas sem 

remoção de cascas 
Não devem ser poluídas com 

excrementos humanos 
Demais usos - 200* C

la
ss

e 
1 

Para os demais usos, não havendo meios disponíveis 
para exame de E.coli 1000*  

1250 250 
2500 500 

Excelente
Recreação de contato primário         Muito Boas

Satisfatória 5000 100 
Demais usos - 1000* 

C
la

ss
e 

2 

Para os demais usos, não havendo meios disponíveis 
para exame de E.coli 

5000* - 

Todos os usos - 4000* 

C
la

ss
e 

3 

Não havendo meios disponíveis para exame de 
E.coli 20000* - 

Classe 4 Limites não especificados 
1250 250 
2500 500 

Excelente
Recreação de contato primário         Muito Boas

Satisfatória 5000 100 
Criação de espécies ingeridas cruas - 14** 

Demais usos - 1000 C
la

ss
e 

5/
7 

Para os demais usos, não havendo meios disponíveis 
para exame de E.coli 5000* - 

Todos os usos - 4000* 

C
la

ss
e 

6/
8 

Não havendo meios disponíveis para exame de 
E.coli 20000* - 

*Resultado obtido em 80%, ou mais, de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês. 
** Com não mais de 10% das amostras excedendo o limite de 43 E.coli por 100mL. 
 

A tabela 3.6 ilustra a importância em mensurar cada parâmetro indicador da qualidade da 

água para propósito de usos não-industriais. Para usos industriais, por sua vez, a 

importância de cada parâmetro é função do tipo de industria e para que propósito a água é 

usada na indústria. 
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Tabela 3.6 – Variáveis para avaliação da qualidade da água para propósito de usos não-
industriais. (modificado - Chapman, 1998). 

                       Monitoram. 

Ambiental 

Vida 

Aquática 

Abastecimento Recreação Irrigação Criação 

de animais

Temperatura XXX XXX  X   

Cor XX  XX XX   

Odor   XX XX   

Sólidos em 

suspensão 

XXX XXX XXX XXX   

Turbidez X XX XX XX   

FÍ
SI

C
A

S 

Sólidos Totais  X X  XXX X 

pH XXX XX X X XX  

Alcalinidade  XX     

Cloreto XX  X  XXX  

Dureza  X XX    

Ferro/Mangan.       

Nitrito XX X XXX   XX 

Nitrato XX X XXX   XX 

Amônia X XXX X    

Fósforo XX      Q
U

ÍM
IC

A
S 

IN
O

R
G

Â
N

IC
A

S 

Met. Pesad. X XX XXX X X X 

OD XXX XXX X    

DBO XXX XXX XX    

DQO XXX XXX XX    

Q
U

ÍM
IC

A
S 

O
R

G
Â

N
IC

A

COT XX  X X  X 

Clorofila A X XX XX XX   

Coliformes 

Totais 

  XXX XXX X  

B
IO

L
Ó

G
IC

A
S 

E.coli   XXX XXX XXX  

X – XXX – grau crescente de importância atribuído à cada variável em função do  

seu uso. 

 

 

 

Objetivos 

Variáveis 
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3.5 – LIMITES DE CONFIANÇA DOS DADOS DE AMOSTRAGEM – UMA 

ABORDAGEM ESTATÍSTICA 

 

A informação extraída de um programa de monitoramento é obtida através de 

considerações e extrapolações dos dados de amostragem. Isso porque o universo a analisar, 

a bacia hidrográfica, é muito vasto e inviável de estudá-lo em todas as suas 

particularidades. Portanto, algumas amostras dessa população são tomadas de maneira que 

se possa inferir informações sobre o comportamento do universo, a partir de análise das 

amostras. Haja vista esse caráter de inferir informações é que se percebe a importância da 

estatística em programas de monitoramento. Aspectos como representatividade da média 

dos valores amostrados, estabelecimento de limites de confiança para os dados, a variância 

dos mesmos, análise de sazonalidade, etc, são informações essenciais a um programa de 

monitoramento.  

 

Antes mesmo de se iniciar o programa de amostragem, é necessário se ter uma idéia, com 

base nas expectativas do programa, dos limites de tolerância admissíveis. Os custos e 

benefícios são fatores relevantes a considerar. 

 

Há três maneiras de abordagens em planos de amostragem, a saber: 

 

i) O planejamento intuitivo – consiste no projeto de amostragem calcado na 

experiência e conhecimento do projetista sobre a área. A crítica a tal 

metodologia reside no fato das inúmeras possibilidades de traçados, que 

podem ser adotadas em função do conhecimento e experiência de cada 

profissional. 

ii) O planejamento com base estatística – essa metodologia consiste na 

promoção de bases para tomada de conclusões probabilísticas, ou seja, 

sem interferência do julgamento pessoal. A principal crítica a esse tipo 

de abordagem reside na necessidade de muitas amostras, o que pode 

invibializar o programa. 

iii) Método híbrido – refere-se ao planejamento com considerações feitas de 

forma intuitiva, de maneira a simplificar o problema, mas com base em 

dados estatísticos. 
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A abordagem estatística permeia quase todas as etapas de um programa de monitoramento. 

Na definição das variáveis de qualidade da água, é interessante que se escolha aquelas com 

maiores probabilidades de excedência dos limites estabelecidos em legislação, por 

exemplo. Com relação à determinação da freqüência de coleta, é comum se considerar a 

distribuição normal para os valores das variáveis e, então, estabelecer a freqüência com 

base estatística. Na etapa de interpretação dos dados para inferência de informações, 

também, é essencial a abordagem estatística, como já foi dito. 

 

De fato, quanto mais se adentra no estudo sobre representatividade de planos de 

amostragem, melhor é percebido o nível de complexidade desta atividade. Portanto, para 

cada etapa de desenvolvimento do projeto da rede de monitoramento serão assumidas 

considerações estatísticas, que se encontram mais detalhadas em Sanders et al. (1994). 

 

3.6 – O USO DO SENSORIAMENTO REMOTO NA IDENTIFICAÇÃO DOS USOS 

DO SOLO 

 

O conhecimento da ocupação da bacia hidrográfica é de grande importância quando do 

planejamento das atividades de monitoramento. O sensoriamento remoto é introduzido, 

então, como ferramenta para identificação dos usos do solo na bacia. Essa identificação é 

promovida a partir da análise da reflectância inerente a cada entidade da imagem. 

 

A reflectância da superfície de determinada área é função, dentre outros fatores, da 

natureza de sua superfície. Por definição, a energia refletida pode ser expressa pela 

equação 3.1: 

 

][ tair EEEE +−=                                            Equação 3.1 

 

 Em que: rE - energia refletida; 

 iE - energia incidente; 

 aE - energia absorvida; 

 tE - energia transmitida; 
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Essas energias, por sua vez, são função do comprimento de onda em questão. Define-se 

refletância espectral como sendo a razão entre a energia refletida e a energia incidente, 

como mostrado na equação 3.2. 

)(
)(

λ
λρλ

i

r

E
E

=                                                    Equação 3.2 

 

A variação da reflectância espectral com o comprimento de onda na radiação 

eletromagnética (REM) é chamada de “assinatura” ou comportamento espectral. Cada tipo 

de superfície, portanto, possui um determinado comportamento espectral. A representação 

gráfica desse comportamento espectral é denominada de curva de reflectância espectral. A 

figura 3.3 mostra as curvas de reflectância espectral para algumas superfícies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Exemplos de curvas de refletância para vegetação e solos. 
 (Meijerink et al., 1994). 

 

Cada sistema de aquisição de imagem trabalha dentro de uma faixa espectral definida e a 

escolha da mesma depende do objetivo desejado, ou seja, de qual objeto deseja-se detectar 

a partir da análise da imagem. 
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Outras características dos satélites e seus sensores são importantes no estudo, tais como a 

resolução da imagem, a freqüência de passagem do satélite etc. 

 

Conhecendo-se a faixa espectral de abrangência do sensor e de posse das curvas espectrais 

de refletância para os diversos elementos presentes na imagem é possível identificar as 

coberturas da superfície abrangida pela imagem. Com isso, pode-se definir o percentual de 

cada tipo de cobertura da superfície na região de interesse. 

 

Algumas dificuldades são encontradas, entretanto, na definição desses padrões de 

ocupação. Isso porque, dependendo da resolução espectral da imagem, a resposta espectral 

pode parecer idêntica (ao olho humano) para mais de um tipo de superfície, não sendo rara 

a existência de indefinição entre solo exposto e áreas urbanas, ou solo úmido e água, por 

exemplo. 

 

É eficaz, portanto, a classificação automatizada da imagem de satélite, pois essa atividade 

apresenta-se mais confiável do que a identificação desses elementos utilizando-se apenas a 

acuidade visual humana. 

 

“Em uma imagem espectral, cada pixel tem coordenadas espaciais x, y e coordenada 

espectral L, que representa a radiância de um alvo no intervalo de comprimento de onda de 

uma banda espectral. Cada pixel de uma banda possui uma correspondência espacial com 

um outro pixel, em todas as outras bandas, ou seja, para uma imagem de K bandas, existem 

K níveis de cinza associados à cada pixel, sendo um para cada banda espectral.” (INPE, 

2002). 

 

O processo de classificação consiste da tomada de amostras da imagem e sua identificação 

pelo usuário. Em seguida, o programa, por meio de técnicas de classificação 

multiespectral, busca as parcelas da imagem semelhantes à amostra e as identifica como 

pertencente àquela classe definida pelo usuário. Selecionadas amostras adequadas, o 

sistema processará toda a imagem identificando cada pixel da mesma segundo as classes 

definidas. Essa atividade permite, portanto, a identificação da cobertura da superfície de 

abrangência pela imagem. 
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4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

A localização dos pontos de amostragem de uma rede de monitoramento de qualidade da 

água em uma bacia hidrográfica é uma das atividades mais difíceis e importantes do 

programa de monitoramento. O conhecimento das características físicas da bacia, ocupação 

e uso do solo, são fatores de grande importância na seleção dos locais de coleta de 

amostras. É fundamental que as amostras sejam coletadas em pontos representativos do 

sistema que se deseja obter informações. 

 

No caso de rios, a grandeza espacial predominante é o comprimento, exercendo a largura e 

a profundidade influência secundária na variação da qualidade da água. Por isso, discute-se 

neste texto a localização dos pontos de amostragem ao longo do comprimento dos rios. 

 

Segundo Sanders et al. (1994), existem três níveis de localização dos pontos de 

amostragem: 

 

i) Macrolocalização - representa a distribuição dos pontos de amostragem 

dentro da bacia, localizando em quais trechos deve-se promover a 

amostragem; 

 

ii) Microlocalização - consiste na determinação da seção dos referidos trechos 

de rios, onde realizar a amostragem; 

 

iii) Local representativo - consiste na determinação da posição, dentro da seção, 

onde realizar a amostragem; 

 

4.1.1 - Macrolocalização 

 

As considerações a serem feitas para macrolocalização das estações de amostragem são 

diversas. Ward (1973), apud Dixon et al. (1999), para programas cujo o objetivo é a 

verificação de tendências, indica a alocação em pontos críticos de poluição para a bacia. 
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Sanders et al. (1994), por sua vez, sugerem a busca de locais que forneçam informações 

características das condições do sistema em geral, afirmando que o direcionamento de 

coletas para “trechos críticos”, ou pontos de alta probabilidade de violação dos padrões do 

rio, introduz tendenciosidades no resultado, não sendo representativos do sistema. 

 

O procedimento metodológico desenvolvido por Sharp (1971) foi um estudo precursor na 

busca de alocar, de forma otimizada, os pontos de monitoramento de qualidade da água, 

cujo objetivo seria localizar o trecho ou fonte poluidora responsável pela violação dos 

padrões de qualidade da água na bacia hidrográfica. Esse também é um bom método para 

redes de acompanhamento de longo prazo. Ele consiste na divisão da mesma em porções 

relativamente idênticas quanto ao número de tributários contribuintes, compreendendo as 

etapas discutidas a seguir. 

 

i) Na rede de drenagem da bacia numera-se os corpos d’água segundo um 

ordenamento do tipo proposto por Sheiddegger (1965) e Shreve (1967) apud 

Sanders et al. (1994). Ou seja, os tributários de cabeceira recebem valor unitário e 

os rios internos têm sua numeração igual ao somatório das ordens dos rios que os 

constituem, de maneira que o número atribuído à saída da bacia representa a 

magnitude da mesma. O esquema apresentado na figura 4.1 ilustra essa primeira 

etapa de numeração dos corpos d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema da ordenação dos corpos d’água utilizada na metodologia de 

Sharp. 
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ii) O primeiro centróide da bacia é definido como situado no curso d’água 

correspondente à metade da magnitude da bacia; esse ponto assume o primeiro 

nível hierárquico. Com a bacia dividida em duas partes, promove-se a 

reordenação dos cursos d’água como se fossem duas bacias independentes, 

definindo segundos, terceiros, n-ésimos níveis de hierarquia. A figura 4.2 ilustra a 

definição da segunda hierarquia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Esquema da definição de centróides estabelecidos na metodologia de 

Sharp. 

 

iii) Para a identificação da fonte de poluição, Sharp propôs a análise das amostras 

seguindo a seqüência hierárquica determinada, de maneira que somente porções 

da bacia sejam estudadas; 

 

Segundo Sharp (1971), o número total de amostras limita-se a um mínimo de log3M0 e a 

um máximo de 2[1+{log3M0}], com moda de 1+[log2M0], em que M0 é a magnitude da 

bacia. 

 

Derivações desse estudo de Sharp foram desenvolvidas por Sanders et al. (1994), 

sugerindo que, ao invés de se proceder ao ordenamento da bacia com base no número de 

tributários como variável, isso deve ser feito utilizando-se como variável número de 

confluências, ou o valor de um indicador de poluição, por exemplo DBO. A técnica de 

abordagem permanece a mesma desenvolvida por Sharp. 
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Dixon et al. (1999) afirmaram que o método de Sharp era o único existente, até então, a 

usar um algoritmo de otimização em busca da melhor configuração para uma rede de 

amostragem em uma bacia hidrográfica. Nesse estudo, os autores propuseram uma nova 

técnica, a metodologia baseada no algoritmo annealing de simulação para a obtenção da 

rede "ótima" de amostragem.  

 

O Simulated Annealing é uma técnica de enfoque para resolução de um grande número de 

problemas de otimização combinatorial. 

 

"Annealing, em termodinâmica, é um processo físico que consiste do 

aquecimento de um sólido em banho térmico até tornar-se líquido, seguido do 

resfriamento lento e controlado até a cristalização, formando-se uma estrutura 

molecular estável. Durante o processo de resfriamento, a energia livre da 

substância é minimizada. Na solução de um problema de otimização 

combinatória, considerando-se o paradigma Simulated Annealing, são 

estabelecidas analogias entre solução possível e estado físico do sólido e entre 

função custo e energia livre, e a meta é encontrar uma solução de custo 

mínimo". (Izquierdo et al. , 2001). 

 

Dixon et al. (1999) baseiam-se na premissa de que se uma poluição é detectada num local 

de amostragem, haverá um custo envolvido numa investigação subseqüente para se 

localizar a fonte de poluição. Postulam, portanto, que a distribuição "ótima" dos locais de 

amostragem é aquela que apresenta o custo mínimo de investigações subseqüentes. Sendo 

a função de custo calculada de acordo com a equação 4.1. 

 

E(custo) = ΣPi.E(wi)                                     Equação (4.1) 

 

em que: E(custo) - custo esperado da informação; 

 Pi - probabilidade da fonte encontrar-se em i ; e ΣPi=1; 

E(wi) - trabalho requerido para encontrar a fonte, uma vez detectada em i ;  

 

Os autores admitem primeiramente que a probabilidade de detecção da fonte poluidora seja 

proporcional ao número de trechos cobertos por cada coleta, ou seja, a razão entre o 

número de trechos que a amostra representa e o número total de trechos da bacia em 
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estudo. 

 

O trabalho requerido para encontrar a fonte de poluição, uma vez detectada em 

determinado ponto, é definido como o logaritmo na base dois do número de trechos 

abrangidos pelo ponto de coleta da amostra. Assim sendo, tem-se: 

 

E(custo) = Σ(ni/n0)*log2(ni)                                     Equação (4.2) 

 

em que: ni – número de trechos que representa a amostra; 

n0 – número total de trechos da bacia em estudo; 

 

Essa função de custo pode ser formulada em termos de comprimento dos trechos, ou ainda, 

de área de drenagem de cada trecho, por exemplo. 

 

4.1.2 - Microlocalização 

 

A microlocalização dos pontos de amostragem é idealmente representada pelas seções de 

mistura completa nos rios. Entretanto, nem sempre essas seções são as selecionadas para se 

promover a coleta de amostra, por questões, por exemplo, de acessibilidade às mesmas. 

 

Velz (1950) apud Sanders (1994) indica que as amostras devem ser coletadas a uma 

distância tal que a dispersão ao longo da seção seja relativamente completa. Caso haja 

variabilidade, diversas amostras devem ser tomadas em diversos pontos da seção. 

 

As zonas de mistura completa eram inicialmente identificadas de forma empírica. No 

estudo do rio Columbia (Reeder, 1971 apud Sanders, 1994), foram tomadas várias 

amostras a diferentes distâncias a jusante de um ponto de descarga, determinando, com 

isso, a seção onde não havia mais variabilidade de concentração do poluente ao longo da 

mesma. Essa metodologia, embora eficaz na determinação do local de mistura completa, 

apresenta-se muito onerosa, além de despender muito tempo. 

 

Fórmulas matemáticas, portanto, foram desenvolvidas com o objetivo de definir a distância 

teórica entre o ponto de descarga até a zona de mistura completa, como função da 

velocidade média do rio, da localização da fonte pontual na seção e dos coeficientes de 
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difusão turbulenta (na vertical e lateral). Algumas dessas expressões são mostradas na 

tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 - Expressões para determinação das distâncias teóricas da fonte poluidora à 

seção de mistura completa. (modificado – Sanders et al., 1994) 
Autor Condição Fórmula 

Sayre (1965) Geral, para qualquer tipo de rio. 

y

2

2
1 D

uw
2

1L
α

=
 

Kilpatrik et al. 
(1970) 

Quando se estima o fluxo pelo método 
de diluição de traçadores d

wu3,1L
2

=
(no centro do 
lançamento) 

d
wu6,2L

2

=
(nas margens)

Ruthven (1971) Rios rasos o suficiente para garantir 
mistura completa numa distância 
relativamente curta. Seção onde a 
variação da concentração não exceda 
10%. 

y

2

D
uw075,0L ≥

 

Ward (1973) Estudo com traçador no meio do canal. 
d

w
02,0

K
L

2
i=

 
Sanders (1978) Canal uniforme e regular. 

y

y
y D

u
L

2

2σ
=  

z

z

D
u

Lz
2

2σ
=  

w - largura do canal;                                                     u - velocidade média;             
Dy - coef. difusão turbulenta lateral;                           σy - distância lateral do ponto de injeção; 
Dz - coef. difusão turbulenta vertical;                         σz – distância vertical do ponto de injeção; 
d - profundidade do fluxo;                                           L - Distância mistura;                                           
K1 - função do coeficiente de difusão turbulenta lateral, do ponto de injeção do traçador e da profundidade 
do fluxo; 
α1 – constante dependente da localização da fonte de poluição e do grau de uniformidade do gradiente de 

concentração; 
 

Com os pontos de amostragem localizados, da forma calculada, à jusante do comprimento 

de mistura completa, o fato de se coletar várias amostras nessa mesma seção não 

influenciará a representatividade de cada amostra. Entretanto, a adição de novas amostras 

refletirá sobre os limites dos intervalos de confiança, de forma a diminuí-los, resultando, 

portanto, na melhoria da qualidade estatística dos dados. 

 

4.1.3 - Outras formas de localização dos pontos de amostragem no rio 

 

A microlocalização, tal como definida, refere-se à busca da seção do rio a partir da qual se 

tem a mistura completa. Existe, entretanto, formas alternativas (com base estatística) de se 

definir pontos de amostragem dentro do rio em que, avalia-se a distância entre um ponto de 
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amostragem, com monitoramento prévio, e o próximo local a definir como seção de 

amostragem. 

 

Uma dessas formas refere-se à técnica do gradiente espacial, estudada por Drobny (1971), 

desenvolvida como extensão do trabalho de Hill (1970) apud Drobny (1971). Ela consiste 

em determinar o espaçamento requerido (xm) entre duas estações A e B, para que se possa 

estimar o valor da carga em B, conhecido seu valor em A com uma precisão ∆Pm, pré-

definida. A formulação do método considera uma variação linear das respectivas 

concentrações de poluentes, ignorando, portanto, a cinética de transformação dos mesmos. 

 

Essa metodologia requer, como dados de entrada, alguns valores históricos das variáveis de 

interesse, em determinados locais pré-alocados na bacia, bem como a variação máxima 

admitida  ∆Pm quando da estimativa dessa variável em determinado ponto,  partir do seu 

conhecimento em uma estação vizinha. 

 

O espaçamento máximo admissível entre duas estações, considerando o erro ∆Pm, é 

expresso pela equação 4.3. 

 

mínmáx

m
m )x(G)x(G

P
x

−
∆

=
                                   Equação (4.3) 

 
em que: G(x) - gradiente encontrado dos valores das variáveis medidas entre duas estações 

quaisquer; aqui considerando gradiente como sendo a razão entre a 

variação dos valores encontrados nas duas estações e a distância entre 

elas; ou seja, o gradiente máximo seria, então, a maior diferença 

encontrada nos valores da variável em determinado momento dividido 

pela distância entre as estações. 

 

4.2 - FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

 

A questão da freqüência de amostragem é a etapa do projeto da rede de monitoramento da 

qualidade da água mais enfatizada nos estudos existentes. O que não significa, entretanto, 

que essa seja mais importante que a seleção das variáveis a analisar ou a localização dos 

pontos de coleta. Diferentemente das outras duas questões envolvidas no planejamento da 
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rede, a freqüência de amostragem recebe uma abordagem baseada exclusivamente em 

análise estatística, o que torna sua solução mais objetiva que a das demais. 

 

Segundo Sanders et al. (1994), a localização das estações de amostragem, bem como a 

seleção das variáveis são, por vezes, determinadas por aspectos legais, políticos ou 

administrativos do gerenciamento da qualidade da água, sendo a freqüência de amostragem 

a principal consideração a ser definida pelo projetista da rede. 

 

O método de amostragem sugerido por Grayson et al. (1997) é denomina-se snapshot, 

descrito a seguir. 

 

• Metodologia Snapshot 

 

A maioria das variáveis indicadoras de qualidade da água varia com a vazão. Portanto, 

qualquer programa de monitoramento de qualidade da água deve conter um componente de 

descarga associado.  

 

Sabe-se que há dificuldades tanto na amostragem como em se definir as vazões quando da 

passagem de uma onda de cheia, e que estes podem representar períodos de grandes 

flutuações na qualidade da água em uma bacia hidrográfica. Entretanto, do ponto de vista 

ambiental, os períodos de estiagem são geralmente os mais críticos para o sistema. 

 

A metodologia snapshot, sugerida por Grayson et al. (1997) para períodos de estiagem, no 

caso, consiste na amostragem da qualidade da água quando todos os rios apresentarem 

relativa constância nas vazões. O objetivo é avaliar o comportamento da qualidade da água 

ao longo da bacia. O autor justifica que, sendo as concentrações variáveis com a vazão do 

rio, seria difícil promover comparação espacial entre os dados de qualidade da água 

quando não se trata de períodos de vazão constante, pois alguma parcela desconhecida da 

variação é atribuída à oscilação dos níveis de vazões. 

 

Essa metodologia é indicada no caso em que, por exemplo, já se tem implementada a rede 

de monitoramento com freqüência fixa de amostragem e se deseja identificar fontes 

pontuais de poluição, ou ainda, avaliar a influência da litologia e uso do solo na qualidade 

da água da bacia. Mas não é adequada, por exemplo, quando o objetivo é a determinação 
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de cargas anuais de poluentes, por razões óbvias de que, como se trata de uma técnica 

apresentada para períodos de constância de vazões, seria inviável a promoção desta para 

um intervalo maior de tempo (anual, no caso). 

 

4.2.1 - Determinação empírica da freqüência de amostragem 

 

A freqüência de amostragem pode ser definida com base nas características da bacia e 

condições de vazão na mesma. 

 

Pomeroy e Orlob (1967) apud Sanders et al. (1994) definiram a freqüência de amostragem 

como função da área de drenagem, da razão entre a vazão máxima e a mínima observada 

na bacia, e da sua declividade, conforme ilustra a figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Número mínimo de locais e freqüência de amostragem para caracterização da 

qualidade da água em um rio (Pomeroy e Orlob, 1967 - modificado). 
 

Assim sendo, considerando um ciclo de um ano hidrológico, por exemplo, sabendo-se a 

área de drenagem, a declividade e a razão entre a vazões máxima e mínima do curso 

d´água em que se tem uma estação de coleta, pode-se definir o número de observações 

necessárias ao ano. A distribuição temporal dessas coletas é, então, a próxima etapa, 

definindo, assim, a freqüência de amostragem. 

 

Soares (2001) desenvolveu a metodologia de Pomeroy e Orlob (1967), apresentando 

expressões específicas particulares a cada declividade de bacia, cuja utilização é mais 

simplificada do que o ábaco inicialmente proposto. 
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4.2.2 - Determinação da freqüência de amostragem com base estatística 

 

Sabendo-se que, por questões de viabilidade (técnica, econômica e operacional), não é 

possível a medição contínua de todas as variáveis de qualidade da água numa rede de 

monitoramento, aliado ao fato de que a medição contínua pode representar redundância nas 

informações e, portanto, desperdício de recursos, busca-se a definição do intervalo de 

tempo "ótimo", em função do objetivo da rede, para as coletas de amostras, a denominada 

freqüência de amostragem. 

 

A freqüência de amostragem é função da variabilidade temporal de cada variável. 

Entretanto, numa rede de monitoramento, é conveniente se estabelecer os intervalos de 

coleta dos parâmetros múltiplos uns dos outros, pois, assim, os trabalhos de campo são 

concentrados em dias específicos, de forma racional. 

 

Supondo uma distribuição normal para os valores dos parâmetros indicadores de qualidade 

da água e fazendo uso do conceito de intervalo de confiança, Sanders et al.(1994) 

definiram o número de amostras em um determinado período de tempo necessárias para 

garantir, com certo nível de confiança, a representatividade das mesmas, conforme 

expressa a equação 4.4. 

                   

                    Equação (4.4) 

 

em que:  µ - média populacional; 

x - média amostral; 

Zα/2 - valor tabelado para distribuição normal  

          a um nível de confiança [100(1-α)]%; 

var(x) = σ2/n; 

σ - desvio padrão populacional; 

n – número de amostras. 

 

Para esse estudo, são requeridos dados históricos de variáveis indicadoras de qualidade da 

água nos corpos d´água em questão. 
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Substituindo o valor da variância e reordenando os termos da equação 4.4, tem-se a 

expressão mostrada na equação 4.5. 
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                                       Equação (4.5) 

 

Utilizando os conceitos da distribuição normal t-student, pode-se substituir o desvio padrão 

populacional (σ) pelo amostral (s), e à diferença entre a média real e a amostral ( x−µ ) 

atribui-se o erro oriundo da aproximação, ou seja, a equação 4.5 pode ser apresentada da 

forma expressa na equação 4.6. 

 

                                                    Equação (4.6) 

 

 

em que: tα/2 - valor tabelado para distribuição normal t-student; 

E - erro, considerado como a diferença entre a média real e a amostral; 

s - desvio padrão amostral; 

 

É importante ressaltar que, para a utilização das tabelas t-student faz-se necessário o 

conhecimento do grau de liberdade, definido como (n-1). Entretanto, n é desconhecido, 

resultando num problema iterativo, cuja solução pode-se obter via tentativa e erro. 

 

4.2.3 – A influência da freqüência de amostragem na estimativa de cargas de 

poluentes 

 

A carga de determinado poluente em um rio é definida como o produto entre a 

concentração do poluente na água e a vazão que passa no rio, em determinado intervalo de 

tempo. Na maioria dos casos, as medidas de concentração das variáveis de qualidade da 

água são promovidas de forma discreta ao longo do tempo, enquanto que os valores de 

vazões são obtidos de maneira contínua ou, ao menos, com freqüência diária. 
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Usualmente é considerada a definição diária de cargas de poluentes. Faz-se necessário, 

portanto, a utilização de técnicas de aproximação para que a partir de valores discretos de 

qualidade da água para períodos mais longos (semanal, quinzenal ou mensal, por 

exemplo), seja possível estimar os valores diários da sua concentração. Robertson e 

Roerish (1999) analisam duas dessas técnicas: o método da integração e o método da 

regressão. No método da integração, as concentrações são plotadas ao longo do tempo e, a 

partir da análise dos fenômenos hidrológicos, extrapola-se o comportamento da curva entre 

os dados amostrados. O método da regressão baseia-se na relação entre a concentração do 

poluente e a vazão média diária, para estimar a concentração média diária do mesmo. 

 

Embora a primeira técnica mostre-se mais precisa em todas as escalas de tempo, a 

dificuldade no estabelecimento dos limites de confiança das cargas estimadas e a 

necessidade de grandes quantidades de dados de qualidade da água apresentam-se como 

fatores limitantes no uso desse método. As cargas estimadas por meio dele, portanto, 

servem como referência para avaliação de outras técnicas. 

 

O método da regressão, por sua vez, necessita de menos dados que o da integração, permite 

o estabelecimento de limites de confiança para as cargas estimadas e pode produzir 

resultados satisfatórios, a depender da freqüência de amostragem considerada. 

 

Algumas variáveis de qualidade da água apresentam forte relação com a vazão do rio. A 

concentração delas crescem com o aumento da vazão e decrescem mais lentamente ao 

diminuir a vazão, caracterizando o fenômeno da histerese em seu comportamento. Isso é 

verificado nas variáveis sólidos suspensos, fósforo, pesticidas, entre outros relacionados 

aos sedimentos. (Richards e Holloway, 1987). Esse fato pode ser explicado pela lavagem 

da bacia hidrográfica. Quando a água de lavagem atinge os cursos superficiais, 

incrementando a vazão dos mesmos, verifica-se um maior carreamento de sedimentos ao 

rio. A tendência, então, será de aumento nos níveis de concentração das variáveis que 

apresentam relação com esses sedimentos. Ao cessar o período chuvoso, diminuindo os 

níveis de vazão no rio, o que é de se esperar é que os níveis desses poluentes decresçam.  

Já os cloretos, a amônia, os coliformes, entre outros, decrescem com o aumento da vazão, 

devido ao efeito da diluição. 
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A questão, portanto, é definir qual a freqüência de amostragem adequada para que se tenha 

estimativas de cargas de poluentes dentro de determinados limites de confiança. 

 

Robertson e Roerish (1999) realizaram um estudo comparativo entre as estratégias de 

amostragem, retratando suas influências na quantificação das cargas de fósforo e sólidos 

suspensos por meio do método da regressão. Os valores obtidos com o método da 

integração foram tomados como base para avaliação dos demais valores, estimados pelo 

método da regressão. Para o parâmetro fósforo foram definidas dez estratégias de 

amostragem – três com freqüências fixas (quinzenal, mensal e a cada seis semanas) e sete 

com freqüências fixas e amostragens adicionais com diferentes freqüências em períodos de 

cheia. Com relação aos sólidos suspensos, sete estratégias foram consideradas – duas com 

freqüências fixas (quinzenal e mensal) e cinco com freqüências fixas e amostragens 

adicionais com diferentes freqüências em períodos de cheia. 

 

A experiência de Robertson e Roerish (1999) mostrou que, para estudos de um ano de 

amostragem, a estratégia mais eficaz foi a de freqüência mensal e incremento de 

amostragens em época de cheia. Essa estratégia apresentou resultados superestimados para 

as cargas, da ordem de 25% a 50%. Nos estudos de dois ou mais anos de cobertura, a 

amostragem quinzenal, além de menos tendenciosa, mostrou-se mais eficaz na estimativa 

de cargas.  

 

Embora a técnica de regressão para o estabelecimento da concentração média diária, 

considerando somente a vazão média diária na determinação das cargas dos poluentes, seja 

uma aproximação típica para as grandes bacias, o referido estudo foi promovido em rios de 

sub-bacias da ordem de 14Km2 à 100Km2, apresentando bons resultados. 
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5 – DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia do rio Descoberto está localizada em parte na porção oeste do Distrito Federal e o 

restante no estado de Goiás, conforme ilustra a figura 5.1. A região tem como retângulo 

envolvente as coordenadas de 15º30´ e 16º05´ de latitude sul e de 48º04´ e 48º16´de 

longitude oeste, e sua área é de, aproximadamente, 1200Km2. 

 
Figura 5.1 – Localização da área em estudo. 

 

A bacia é a principal fonte de abastecimento do Distrito Federal, fornecendo mais de 60% 

da vazão captada para abastecimento público (Baltar, 2001).  

 

A descrição da área de estudo apresentada neste trabalho foi baseada principalmente no 

trabalho de Ribeiro (2001), que, por sua vez baseou-se nos trabalhos de SEEBLA (2000) e 

ENGEVIX (1990), citados por Ribeiro (2001). 

 

O rio Descoberto nasce no encontro dos córregos Barrocão e Capão da Onça, na cota 

aproximada de 1300m. Após percorrer cerca de 15Km e receber a contribuição de diversos 

tributários, é represado, constituindo o lago do Descoberto. À jusante do lago, cerca de 

25Km, próximo à cidade de Santo Antônio do Descoberto, o rio Melchior deságua no 

Descoberto. O Melchior é formado pelos córregos Cortado e Taguatinga, sendo, esse 
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último, receptor de todo volume de esgotos, sem tratamento, até a data, produzidos em 

Taguatinga e Ceilândia, centros urbanos de maior população no DF (estima-se que essa 

contribuição seja de, aproximadamente 600 mil habitantes). (ver figuras 5.2 e 5.3). 

 
Figura 5.2 – Trecho do rio Melchior em que há o despejo de esgoto bruto produzido em 

Taguatinga e Ceilândia. 
 

 
Figura 5.3 – Detalhe do ponto de descarga do esgoto bruto. 

Ponto de deságüe do esgoto 
bruto de Taguatinga e Ceilândia.
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 À jusante desse ponto de despejo desse esgoto in-natura, o Melchior recebe os efluentes 

dos esgotos gerados em Samambaia, após tratamento secundário por lagoas de 

estabilização (ver figura 5.4).  

Figura 5.4 – Foto ilustrativa do rio Melchior (trecho à altura da ETE-Samambaia). 

 

Seguindo seu curso, o rio Descoberto deixa a divisa do Distrito Federal com Goiás, 

desaguando no rio Corumbá, a montante do local da barragem do aproveitamento 

hidrelétrico de Corumbá IV, apontado pelo governo do Distrito Federal como a principal 

fonte futura de águas de abastecimento do DF.  

 

Além dos usos citados, abastecimento e diluição de efluentes de esgotos sanitários, 

destaca-se na bacia uma grande ocupação urbana (ver figura 5.5), com lançamento de 

águas pluviais nos seus cursos d’água e aproveitamento de alguns trechos para recreação. 

A bacia ainda comporta atividades agropecuárias (ver figura 5.6). Essa característica de 

múltiplos usos foi um dos fatores de motivação da escolha da bacia como objeto de estudo. 
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Figura 5.5 – Foto ilustrativa da ocupação urbana na bacia do Descoberto. 

Figura 5.6 – Foto ilustrativa da ocupação agropecuária na bacia do Descoberto. 
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O presente capítulo ocupa-se da descrição dos usos do solo, caracterização física e 

descrição do zoneamento da bacia de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial do Distrito Federal (PDOT, 1997). 

 

5.1 - USOS DO SOLO 

 

Próximo à nascente do rio Descoberto, à altura do córrego Capão da Onça, verifica-se usos 

do solo do tipo rural (chácaras do PICAG) e reflorestamento com Pinheiros e Eucaliptos. 

Os impactos resultantes dessas atividades não são expressivos, conferindo boas condições 

ambientais à região. 

 

Mais à jusante e à montante do lago Descoberto, observa-se a existência de loteamentos 

rurais destinados à agricultura intensiva, desenvolvimento de atividade de suinocultura em 

escala comercial, além de criações extensivas de gado bovino. Observa-se também a 

existência de agricultura familiar, principalmente destinada ao cultivo de 

hortifrutigranjeiros. Como impacto resultante, verifica-se a degradação ambiental da área, 

decorrente do uso intensivo do solo, sem adoção de práticas de conservação.  

 

Em seguida, destaca-se uma ocupação urbana bastante desordenada - a invasão da vila São 

José (Brazlândia), que abriga cerca de 40 mil pessoas. A ação antrópica resultante dessa 

falta de planejamento é ocasionada pela retirada da mata de galeria e de cascalho, além do 

aumento da impermeabilização do solo. A diminuição da mata de galeria e de cascalho 

aumenta a possibilidade de contaminação dos cursos d'água por sedimentos, resíduos de 

adubos, defensivos agrícolas, etc, conduzidos pelo escoamento superficial. O aumento da 

impermeabilização, por sua vez, diminui a infiltração e acelera o escoamento superficial 

que arrasta resíduos para os cursos d'água. Destaca-se, nessa região, à montante do lago 

Descoberto, pouco expressiva parcela de atividade industrial, compreendendo pequenas 

empresas de extração mineral e de transformação.  

 

Até a altura do lago Descoberto, a predominância de chácaras produtivas às margens e ao 

longo dos tributários, associada aos aglomerados urbanos existentes, constituem-se nos 

principais responsáveis pelos aportes de nutrientes para o lago.  
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À jusante da barragem do Descoberto as atividades antrópicas mais expressivas são as 

ocupações urbanas, seguida das atividades industriais. À altura do córrego Taguatinga 

encontra-se a região mais populosa e povoada do DF - Ceilândia e Taguatinga. Em 

seqüência, no curso d´água, encontra-se Samambaia, onde se destaca uma indústria de 

engarrafamento e distribuição de refrigerantes. Próximo à ETE-Samambaia está instalado 

um centro de processamento e abate de frangos, cujos efluentes são tratados e exportados 

para outra bacia. Nas imediações de Ceilândia verifica-se alguma atividade agrícola, cuja 

produção é basicamente a horticultura, para abastecimento local. 

 

A parte meridional da Bacia é ocupada por extensas áreas de vegetação natural. 

 

5.2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

A caracterização física da área aqui apresentada teve como base os trabalhos de SEEBLA 

(2000) e ENGEVIX (1990), apud Ribeiro (2001). 

 

As cotas altimétricas da bacia do Descoberto variam entre 900m à 1300m. Na classificação 

geomorfológica, a região enquadra-se como área de dissecação intermediária, cujo 

potencial erosivo é considerado muito forte. 

 

No tocante aos solos, verifica-se a predominância de cambissolo distrófico cascalhento e 

pedregoso de textura média a média argilosa e cambissolo álico de textura argilosa em 

relevo suave ondulado. Essa categoria compreende solos que apresentam um horizonte 

subsuperficial submetido a pouca alteração química e física. Geralmente apresentam 

minerais primários facilmente intemperizáveis, teores mais elevados de silte, indicando 

baixo grau de intemperização. Potencialmente esses solos deveriam ser destinados à 

preservação permanente, pois se encontram em relevos mais íngremes ou são mais rasos. 

Destaca-se ainda a presença de solos litólicos distróficos, cascalhento e pedregoso, de 

textura média, em relevo forte ondulado. Os solos litólicos são solos rasos, associados a 

muitos afloramentos de rochas. Morfologicamente são bastante heterogêneos, sendo sua 

profundidade arbitrada, por muitos pedólogos, em menos de 50cm. São solos pouco 

evoluídos, com horizonte A assentado diretamente sobre a rocha ou sobre o horizonte C 

pouco espesso. Encontra-se também o tipo latossolo vermelho-amarelo, distrófico 

concrecionário e de textura argilosa. Esse tipo é caracterizado por solos minerais, não 
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hidromórficos, profundos (superiores a 1,5m), apresentando horizonte B espesso (>50cm). 

Fisicamente possui teor de silte entre 17% e 27%, e argila variando entre 33% e 56%. São 

solos acentuadamente drenados, com alta permeabilidade. 

 

A vegetação predominante na bacia é do tipo Savana-Parque e Savana Arbórea Aberta, 

além de mata de galeria observada ao longo dos rios e córregos. Essa última forma de 

vegetação é observada nos fundos dos vales, ou nas cabeceiras de drenagem onde os cursos 

d'água ainda não escavaram um canal definitivo. A altura média do estrato arbóreo das 

matas de galeria varia entre 20m e 30m, apresentando uma superposição das copas que 

fornecem cobertura arbórea de 70% a 95%.  

 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima do Distrito Federal classifica-se como o 

tipo climático Aw, enquadrando-se entre os tipos tropical de savana e temperado. 

Caracteriza-se pela existência bem nítida de duas estações: uma chuvosa e quente, que se 

prolonga de outubro a março, e outra, fria e seca, de abril a setembro. Os meses mais 

chuvosos da região são novembro, dezembro e janeiro com uma precipitação média anual 

de 1.600mm. A temperatura anual varia em média de 18 a 22ºC, com os meses de setembro 

e outubro mais quentes, com médias superiores a 22ºC. Julho é o mês mais frio com 

temperaturas médias entre 16 a 18ºC. A umidade relativa apresenta-se por volta de 70% na 

época chuvosa e de 30% a 70% nos períodos secos. Não são raras as ocorrências de 

umidades relativas da ordem de 15% nas horas mais quentes do dia.  

 

5.3 - ZONEAMENTO DA BACIA DE ACORDO COM O PLANO DIRETOR DE 

ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL (PDOT) 

 

A Lei Orgânica e a Constituição Federal apresentam o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial (PDOT) e os Planos Diretores Locais como instrumentos básicos da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

 

O PDOT define para o zoneamento sete categorias distintas, a saber: zona urbana de 

dinamização, zona urbana de consolidação, zona urbana de uso controlado, zona rural de 

dinamização, zona rural de uso diversificado, zona rural de uso controlado e zona de 

conservação ambiental. Estabelece também três áreas de diretrizes especiais, são elas - área 

especial de proteção, área de monitoramento prioritário e área do centro regional. 
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Na porção que se encontra no Distrito Federal da bacia do Descoberto, distinguem-se 

quatro tipos de zonas e algumas áreas de diretrizes especiais.  

 

Na zona urbana de dinamização encontram-se as localidades de Taguatinga, Ceilândia e 

Samambaia. Essa região é a mais antropizada da bacia, cujas conseqüências refere-se à 

existência da única grande fonte pontual de poluição (representada pelo despejo de 

efluentes) e à fonte difusa de poluição urbana, pela lavagem da bacia. 

 

Na zona urbana de uso controlado destaca-se o núcleo urbano de Brazlândia. Esta zona é 

definida como de uso predominantemente habitacional, de baixa densidade, sujeita a 

critérios específicos de ocupação, na qual se desestimulará a expansão do uso urbano em 

razão, principalmente, de restrições ambientais. 

 

Como parte da zona rural de uso controlado III tem-se a região do Projeto Integrado de 

Colonização Alexandre Gusmão - PICAG, localizado na APA do Descoberto. Nessa área, 

além de outras exigências, deve ser garantido o uso agropecuário e de lazer, 

salvaguardando a qualidade dos mananciais. 

 

Constituindo a zona rural de uso diversificado, tem-se a região sul da bacia, limítrofe com 

o estado de Goiás. Nela encontram-se duas áreas de diretrizes especiais – a área especial de 

proteção e lazer ecológico, representada pelo Parque do Descoberto, e as bordas da 

Ceilândia, como uma área especial de proteção com restrição físico-ambiental. 
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6 – DEFINIÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE 

DA ÁGUA PARA A BACIA DO DESCOBERTO 

 
O processo de definição de redes de monitoramento deve está em harmonia com os 

objetivos propostos pelo programa. No caso do Projeto Descoberto, tem-se como objetivo 

a verificação de tendências na bacia de interesse. 

 

Este capítulo ocupa-se da descrição das etapas mais relevantes para definição de redes de 

monitoramento de qualidade da água, baseado na rede da bacia do Descoberto. 

 

6.1 – DEFINIÇÃO ESPACIAL DA REDE DE MONITORAMENTO DE 

QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA DO DESCOBERTO 

 

A CAESB, há algum tempo, mantém uma rede de monitoramento na bacia, cujo 

direcionamento concentra-se na identificação dos padrões de qualidade da água no 

reservatório (à montante, à jusante e dentro dele) e da poluição da região de maior 

densidade urbana da bacia (Ceilândia, Taguatinga e Samambaia). Os parâmetros 

indicadores de qualidade da água monitorados pela CAESB são: OD, DBO, DQO, 

temperatura, nitrato, NTK, fósforo, coliformes, sólidos suspensos, condutividade, entre 

outros. A freqüência de coleta das amostras é mensal. Paralelamente, a companhia 

promove medições de vazão em pontos estratégicos no rio Descoberto e em seus afluentes 

à montante da barragem. Entretanto, é sabido que os equipamentos utilizados para essas 

medições não têm sido calibrados regularmente – suscitando dúvidas quanto a sua 

exatidão. 

 

Portanto, quando da localização dos pontos de amostragem nessa primeira configuração da 

rede operante de monitoramento de qualidade da água, optou-se pela alocação de alguns 

desses pontos fazendo coincidir com a rede consolidada da CAESB, a fim de se promover 

uma comparação entre os dados extraídos. Os demais pontos de amostragem dessa 

primeira configuração da rede foram alocados no fim do trecho de cada córrego de maior 

influência na Bacia, nos pontos onde se instalaram estações fluviográficas, resultando 

numa rede básica que constava, em 2003, de treze pontos de coleta, para análise de 
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dezessete variáveis indicadoras de qualidade da água. A localização desses pontos é 

representada na figura 6.1. 

 
Figura 6.1 – Representação dos locais de amostragem definidos pela metodologia de 

Sharp, da rede de monitoramento mantida pela CAESB e da rede adotada pelo projeto 
Descoberto. 
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6.1.1 – Macrolocalização dos locais de amostragem na bacia do Descoberto 

 

A busca por metodologias que definam redes de monitoramento de qualidade da água em 

bacias hidrográficas é uma atividade que exige conhecimento da área de estudo (Mesquita 

e Koide, 2003). 

 

Para macrolocalização dos locais de amostragem na bacia do Descoberto, aplicou-se a 

metodologia de Sharp (1971), descrita no capítulo quatro. A partir do conhecimento da 

ocupação da bacia e da qualidade da água nos trechos monitorados pela CAESB, discute-se 

cada ponto identificado pela aplicação dessa metodologia. A magnitude da rede de 

drenagem obtida para bacia é de trinta e dois, sendo definidos três níveis de hierarquia para 

amostragem, haja vista que ordens superiores provocariam excessivo adensamento da rede. 

 

O nível hierárquico zero é representado pela saída da bacia . O primeiro nível hierárquico é 

o trecho de ordem dezessete, situado no rio Descoberto, entre o córrego dos Porcos e o rio 

Melchior. Em ambos os pontos detectam-se níveis substanciais de poluição e, portanto, são 

locais convenientes para se promover amostragem. 

 

O segundo nível de hierarquia, na porção setentrional da bacia, foi ocupado pelo trecho de 

número treze, no rio Descoberto, na saída do reservatório. Esse ponto retrata os padrões de 

qualidade da água do reservatório, que é fonte de abastecimento do Distrito Federal, 

representando um bom local para monitoramento. 

 

O terceiro nível hierárquico, para a região de montante do reservatório, foi ocupado por 

quatro pontos, pelo rio Descoberto, pelo córrego Chapadinha, à jusante do seu ponto de 

confluência com o córrego Pulador, pelo rio Rodeador, à jusante do seu ponto de 

confluência com o córrego Jatobazinho e pelo córrego Ribeirão das Pedras. Os quatro 

pontos são bons locais para monitoramento, pois retratam as condições de montante do 

reservatório. 

 

O segundo nível de hierarquia definido para a parte meridional da bacia, foi ocupado pelo 

trecho de numeração vinte e cinco, no rio Descoberto, à jusante do núcleo urbano de Santo 

Antônio do Descoberto. O fato de esse ponto expressar a poluição resultante do despejo de 

esgotos no rio Melchior justifica sua adoção como local conveniente para monitoramento.  
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O terceiro nível de hierarquia, definido para a porção central da bacia, é representado por 

dois pontos de amostragem. O primeiro localizado no córrego Guariroba, à jusante do seu 

ponto de confluência com o córrego das Corujas, e o segundo localizado no córrego 

Taguatinga, à montante do ponto de confluência com o córrego Guariroba. O ponto do 

córrego Guariroba não representa um bom local a se monitorar, pois o uso do solo na sub-

bacia não é intenso. Já o ponto localizado no córrego Taguatinga expressa a poluição da 

ocupação urbana da sub-bacia de influência, além do efeito do lançamento dos esgotos 

produzidos em Samambaia, após tratamento secundário.  

 

A ocupação por extensas áreas de cobertura vegetal na parte sul da bacia não justifica a 

alocação de terceiros níveis hierárquicos nessa porção da bacia.  

 

O limite mínimo de pontos de amostragem definido pela metodologia de Sharp para bacia 

do Descoberto é de quatro locais, e o limite superior é de nove. A aplicação da 

metodologia associada ao conhecimento da área em estudo resultou em um total de nove 

pontos de amostragem, conforme descrito e ilustrado na figura 6.1. 

 

A comparação entre o traçado definido pela metodologia de Sharp e a rede mantida pela 

CAESB mostra que elas são praticamente coincidentes para a porção setentrional da bacia, 

à montante do município de Santo Antônio do Descoberto. 

 

A porção meridional da bacia, entretanto, contemplada com a metodologia de Sharp, não 

possui pontos de monitoramento na rede da CAESB, devido aos objetivos do seu 

monitoramento. 

 

É importante ressaltar que a configuração que se chegou com a aplicação da metodologia 

de Sharp foi conduzida em função do conhecimento da ocupação da bacia e os usos de seus 

recursos hídricos. Caso não houvesse esse acurado conhecimento prévio, provavelmente, a 

densidade espacial dos pontos de amostragem na região de cabeceira seria menor, já que 

alguns desses pontos possivelmente seriam deslocados para a região sul da bacia. Destaca-

se, entretanto, que o número de pontos de coleta não aumentaria, entretanto, já que o limite 

máximo sugerido pela metodologia havia sido alcançado. Outra observação importante a 

considerar, é que se buscou, na aplicação da metodologia, verificar as regiões consideradas 

de maior importância na bacia, no caso, a cabeceira, por representar um manancial de 
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abastecimento e a sub-bacia do Melchior, pelo fato de servir como diluidor de esgotos. A 

tomada de amostras no exutório da bacia pretende caracterizar sua qualidade nesse ponto, 

já que influenciará diretamente na qualidade da bacia de Corumbá, de importância 

destacada em função da hidrelétrica em construção e da possibilidade de utilização como 

manancial de abastecimento. 

 

6.2 – AQUISIÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DADOS 

 

O processo de aquisição e armazenamento de dados, embora pareça num primeiro 

momento uma atividade trivial, não menos importância deve-se a ele atribuir, haja vista 

que a informação a ser aferida é função da análise desses dados, sendo a forma de 

organização e manipulação deles fator de relevância nesse processo. 

 

Aliado à questão da necessidade de organização dos dados coletados como auxílio na 

análise dos mesmos, tem-se o fato da importância em disponibilizá-los a outros usuários, 

atividade que, certamente, se mostrará tão mais simples quão melhor padronizado estiver o 

processo de aquisição e armazenamento dos dados.  

 

Os dados de qualidade da água do projeto Descoberto foram armazenados em planilhas 

padronizadas do Excel® (ver apêndice B). Essa solução foi adotada pela facilidade e 

disponibilidade desse programa. Embora até o momento essa solução mostre-se 

satisfatória, tem-se ciência das limitações do uso desse programa, tais como o número 

máximo de dados que ele é capaz de processar. 

 

O trabalho de manutenção (coleta e análise de dados) de uma rede de monitoramento, por 

menor porte que ela seja, envolve uma quantidade significativa de dados. O cuidado em se 

deixar claro o que cada dado representa, bem como o significado de cada análise é 

essencial. Principalmente pelo fato de envolver uma equipe de pessoas que devem ter 

acesso e podem também manipulá-los. O acúmulo de atividades de tratamento desses 

dados é uma atitude que dificulta o processo. A situação idealmente desejada é que esse 

tratamento seja processado logo após a coleta em campo (no caso dos dados de quantidade) 

e dos resultados obtidos no laboratório (no caso dos valores das variáveis de qualidade da 

água), o que se tentou fazer, na medida do possível. 
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6.3 – ESTABELECIMENTO DE CORRELAÇÕES ESTATÍSTICAS ENTRE AS 

COBERTURAS DO SOLO E A QUALIDADE DA ÁGUA EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

Em função do alto custo de operação da rede de monitoramento, é interessante que se 

estabeleça a menor rede que seja capaz de fornecer a informação desejada, sem perda 

significativa da qualidade dos dados.  

 

As águas superficiais são depósitos de elementos químicos, que circulam no ecossistema, e 

sedimentos, cuja fonte é representada pela água de drenagem resultante da precipitação 

sobre a área da bacia. A qualidade das águas superficiais é, portanto, afetada pelo uso do 

solo na bacia (Lenat e Crawford, 1994). 

 

O uso do sensoriamento remoto, portanto, representa uma ferramenta importante na 

identificação dos padrões de ocupação da bacia. A partir desse conhecimento, pode-se ter 

idéia do tipo de poluição esperada nos seus cursos superficiais e, assim, definir as variáveis 

de qualidade da água de interesse para traduzir essa poluição.  

 

As correlações estatísticas entre as coberturas do solo e as variáveis indicadoras de 

qualidade da água da bacia hidrográfica representam uma ferramenta preciosa para 

justificar a seleção das variáveis a mensurar em função da sua ocupação.  

 

Esse item, portanto, ocupa-se da busca por tais correlações para a bacia do Descoberto. 

 

6.3.1 – Correlação entre as coberturas do solo e a qualidade da água na bacia do 

Descoberto 

 

Segundo Hakamata et al. (1992), o monitoramento da qualidade da água deve ser 

entendido como um instrumento de proteção do meio ambiente, cuja prática permite a 

adoção de princípios modernos de controle do uso do solo, assegurando seu 

desenvolvimento sustentável. 

 

A identificação da correlação entre qualidade da água e cobertura do solo em uma bacia 

hidrográfica pode permitir o estabelecimento preliminar da distribuição espacial de pontos 
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de monitoramento em outras bacias na mesma região. A definição dos locais a serem 

escolhidos para o monitoramento da qualidade da água pode ainda ser feito em função de 

características hidráulicas, como a vazão, ou de características topológicas da rede de 

drenagem (Sharp, 1971). 

 

A partir da interpretação de imagem do satélite LANDSAT-TM, bandas 3, 4 e 5, de 

resolução espacial de 30m x 30m, foram verificadas três coberturas de solo preponderantes 

para a bacia do Descoberto – cobertura vegetal, área urbana e solo exposto, como mostra a 

figura 6.3. Definidos os percentuais correspondentes a cada cobertura identificada e de 

posse dos dados de qualidade da água dos afluentes do lago Descoberto, buscou-se, por 

meio de regressão múltipla a correlação entre essas variáveis. Para essa etapa do estudo foi 

considerada apenas a região de cabeceira da bacia, em função da disponibilidade de 

dados.(Ver figura 6.2). 

 

 
Figura 6.2 – Região de cabeceira da bacia do Descoberto. 

 

Tendo em vista o caráter exploratório dessa primeira etapa de desenvolvimento da pesquisa 

optou-se por trabalhar com apenas quatro parâmetros indicadores de qualidade da água: 

sólidos suspensos, amônia, fósforo e cloreto, para os quais dispunha-se de dados para o 

mês e ano da imagem de satélite analisada (maio/2002), cujos valores encontram-se 

listados na tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Dados de qualidade da água utilizados na regressão múltipla. 

DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA (expressos em mg/L) 
  SUB_1 SUB_2 SUB_3 SUB_4 SUB_5 SUB_6
SÓLIDOS SUSPENSOS 3,2 4,8 - 2,8 - 2,0 
AMÔNIA 0,034 0,110 - 0,020 - 0,290 
FÓSFORO 0,007 0,008 - 0,007 - 0,012 
CLORETO 0,80 2,25 - 0,80 - 1,05 

  

Utilizaram-se os dados das sub-bacias 1, 2, 4 e 5, com áreas totais variando entre 22 e 100 

km². A distribuição de uso do solo identificada pela interpretação de imagem é apresentada 

na tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 – Percentuais de coberturas do solo identificados para as sub-bacias do estudo. 

PERCENTUAIS DE USOS DO SOLO 
  SUB_1 SUB_2 SUB_3 SUB_4 SUB_5 SUB_6 

VEGETAÇÃO 0,27551 0,181818 0,307692 0,302521 0,3125 0,376623 
URBANA 0,081633 0,272727 0,076923 0,05042 0,0625 0,181818 

SOLO 0,642857 0,545455 0,615385 0,647059 0,625 0,441558 
 

A análise dos dados aplicando a técnica de regressão múltipla resultou nas seguintes 

equações que relacionam o uso do solo com as referidas variáveis indicadoras de qualidade 

da água: 

URBVEGCL
URBVEGP

URBVEGNH
URBVEGSS

*9955,4*7391,35476,1
*0208,0*0306,00031,0

*1816,1*4885,14746,0
*60894,1*9218,138648,6

3

+−=

++−=
++−=

+−=

−

 

 

 Em que: SS – valor estimado para sólidos suspensos em [mg/L]; 

   NH3 – valor estimado para amônia em [mg/L]; 

   P – valor estimado para fósforo em [mg/L]; 

   CL- – valor estimado para cloreto em [mg/L]; 

   VEG – percentual de uso do solo por cobertura vegetal; 

   URB – percentual de uso do solo por área urbana; 

 

O limite de validade para as equações é de 5% a 30% de ocupação urbana e de 18% a 38% 

de cobertura vegetal, por ter sido essa a faixa de valores para a qual realizou-se a regressão 

múltipla.  



 57

 
Figura 6.3 – Imagem classificada da bacia com base na imagem do satélite LANDSAT-

TM, bandas 3, 4 e 5 de maio/2002. 

Solo exposto (escala de úmido a seco). 

Vegetação (escala de abundante a esparsa). 

Água. 

Área Urbana. 
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A significância da relação estabelecida por regressão linear entre as variáveis indicadoras 

de qualidade da água e os percentuais de coberturas do solo foi avaliada por meio de 

análise de variância (ANOVA). Verificou-se forte relação estatística entre as variáveis: 

para os dados de amônia, fósforo e cloreto, a relação apresentou um coeficiente de 

correlação (R2) de 90%, enquanto que para os sólidos em suspensão, esse coeficiente foi de 

95%. 

  

Para os sólidos suspensos a expressão mostra-se fisicamente compreensível, com o sinal 

negativo para parcela referente à vegetação, e positivo para área de ocupação urbana, 

significando que, em termos de poluição por sólidos em suspensão, áreas urbanizadas são 

penalizadas, com aumento do valor desse parâmetro. No tocante à amônia e ao fósforo, 

tanto áreas de vegetação, como áreas urbanas são provedoras desse composto. O fósforo, 

por exemplo, tem na sua equação um coeficiente superior para a área de cobertura vegetal 

do que para área urbana, fato esse explicável por representar um nutriente fundamental ao 

desenvolvimento das plantas, sendo mais evidente em áreas de cultivo. O cloreto, por sua 

vez, é um bom indicador de poluição urbana, por isso o alto valor do coeficiente para esse 

uso, em sua expressão.  

 

A correlação entre as variáveis indicadoras de qualidade da água e a cobertura do solo na 

bacia hidrográfica mostrou-se significativa para as bacias analisadas, indicando que, pelo 

menos para o período considerado na análise, pode-se inferir a tendência dos valores de 

tais variáveis de qualidade da água em pequenas bacias da região, a partir da análise de 

imagens de satélite.  

 

Considerando que não houve alteração na cobertura do solo do ano de 2002 ao ano de 

2003, na tentativa de mostrar o potencial dessa técnica de estabelecimento de correlações 

estatísticas entre qualidade da água e cobertura do solo, calculou-se para a sub-bacia 5 (que 

não foi considerada no estabelecimento de tais equações) os valores das variáveis de 

qualidade da água pelas equações obtidas. Os resultados obtidos com essa comparação, 

mostrados na tabela 6.3, mostram o potencial da técnica. Para os valores de sólidos 

suspensos a aproximação foi significativa, apresentando uma variação entre os valores 

observados e calculados de apenas 3,16%. Para as variáveis amônia e fósforo essas 

diferenças foram razoáveis, em torno de 25%, o que pode ser explicado pelo fato de que, 

no ano de 2002 as vazões observadas terem sido superiores as do ano de 2003. Com isso, 
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os valores estimados pelas equações definidas a partir dos dados de 2002 tendem a sub-

estimar os reais valores observados, em função do efeito da diluição (maior em 2002, 

comparando com 2003). (ver figura 6.4). 

 

Tabela 6.3 – Comparação entre valores calculados por meio das expressões de correlação 
definidas e valores observados de algumas variáveis de qualidade da água. 

VALORES CALCULADOS POR MEIO DAS EXPRESSÕES (mg/l) 
SÓLIDOS SUSPENSOS AMÔNIA FÓSFORO CLORETO  

SUB_5 2,61 0,064 0,008 0,691 
VALORES OBSERVADOS (PARA MAIO/2003) 

  SÓLIDOS SUSPENSOS AMÔNIA FÓSFORO CLORETO 
SUB_5 2,7 0,1 0,01 0,2 

VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE OS VALORES CALCULADOS E OBSERVADOS
ERRO % 3,16% 35,59% 20,00% -245,68% 

 

Linigrama do córrego Capão Comprido para o mês de maio dos 
anos 2002 e 2003
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Figura 6.4 – Níveis observados no Capão Comprido (córrego da sub-bacia 5), no mês de 

maio, para os anos de 2002 e 2003 
 

Somente para a variável cloreto a diferença entre o valor estimado e o observado 

apresentou grande discrepância. A concentração dessa variável nessa sub-bacia é muito 

baixa e, por isso, ela está muito mais sujeita a variações ao longo do tempo e espaço. 

Estabeleceram-se, ainda, correlações estatísticas entre a cobertura da bacia e as cargas 

anuais observadas para as variáveis fósforo total, sólidos suspensos, cloreto, amônia e 
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nitrogênio total. Para isso calculou-se as cargas para o ano de 2002, com os dados de vazão 

e concentração da CAESB, baseando-se na mesma classificação da imagem trabalhada. 

Nesse caso, a intenção foi analisar a aplicabilidade das correlações para as diversas sub-

bacias em um mesmo ano, ampliando a abrangência de abordagem. A idéia de se 

considerar representativa esta imagem de satélite do mês de maio, em termos de avaliação 

da área de cada tipo de cobertura definida, advém do fato desse mês representar o final do 

período chuvoso. Assim sendo, toda a cobertura vegetal apresenta-se bem definida na 

imagem, o que não seria possível caso ela fosse da época de estiagem, em que a vegetação 

seca poderia ser confundida com outros tipos de coberturas. 

 

Os dados de coberturas do solo processados para o estabelecimento das equações, por meio 

de regressão linear múltipla, estão apresentados na tabela 6.4. E os dados das variáveis de 

qualidade da água  selecionadas para essa análise, encontram-se na tabela 6.5. 

 

Tabela 6.4 – Dados de cobertura do solo e sub-bacias consideradas, no estabelecimento das 
equações de correlação. 

SUB-BACIA RIO PRINCIPAL ÁREA (Km2) VEGETAÇÃO (Km2) 
SOLO 

EXPOSTO 
(Km2) 

URBANA 
(Km2) 

SUB_1 Desc_Montante 100 27,55 64,29 8,16 

SUB_2 Chapadinha 22 4,00 12,00 6,00 
SUB_4 Roodeador 119 35,70 77,35 5,95 
SUB_6 Rib_Pedras 77 29,26 33,88 13,86 

 
Tabela 6.5 – Dados de cargas anuais das variáveis de qualidade da água selecionadas para 

estabelecimento das equações de correlação. 

SUB-
BACIA 

RIO 
PRINCIPAL 

FÓSFORO 
TOTAL 
(TON) 

SÓLIDOS 
SUSPENSOS      

(TON) 

CLORETO 
(TON) 

NH3        
(TON) 

NITROGÊNIO 
TOTAL    
(TON) 

SUB_1 Desc_Montante 0,6368323 291,7249853 56,851017 9,8098549 26,30006341 
SUB_2 Chapadinha 0,216841 57,45374392 24,319848 1,9026842 10,72028641 
SUB_4 Roodeador 0,7891374 157,6985039 116,25514 6,1763203 26,4857897 
SUB_6 Rib_Pedras 0,7995199 108,5573529 66,662656 6,1820534 24,83565557 

 

As equações resultantes da regressão linear múltipla dessas variáveis foram: 
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URBASEAVEGATOTN
URBASEAVEGANH

URBASEAVEGACLOR
URBASEAVEGASUPS
URBASEAVEGATOTP

_*28,1_*283,0_*0836,0003,0
_*52,1_*37,0_*625,017,9

_*46,12_*24,2_*49,795,95
_*17,49_*82,13_*24,2538,302
_*0033,0_*0033,0_*025,0137,0

3

++−−=−
++−−=
−−+=

++−−=−
+−+=−

 

 

Em que: P-TOT – carga anual de fósforo total; 

             S-SUP – carga anual de sólidos em suspensão; 

             CLOR – carga anual de cloreto; 

             NH3 – carga anual de amônia; 

             N-TOT – carga anual de nitrogênio total; 

             A_VEG – área de vegetação da sub-bacia; 

             A_SE – área de solo exposto da sub-bacia; 

             A_URB – área urbana da sub-bacia; 

 

Para a verificação do potencial de estimativa dessas equações, vislumbrava-se a 

comparação com as cargas observadas nas sub-bacias 3 e 5, cujos rios principais são o 

Olaria e o Ribeirão das Pedras. Infelizmente isso não foi possível, pois a CAESB já não 

monitora essas sub-bacias, em termos de qualidade da água, desde 1992. O projeto 

Descoberto, por sua vez, não tem todos os dados consistidos, até o presente momento, para 

se promover tal análise. Posteriormente deve ser realizada essa análise de consistência para 

verificação do ajuste proposto. 

 

A extensão desse estudo para outros períodos do ano e para mais parâmetros pode ser uma 

ferramenta auxiliar valiosa para o estabelecimento das redes de monitoramento da 

qualidade da água em bacias não monitoradas anteriormente. Ela poderia ser promovida 

por meio de agrupamento de dados em dois blocos (período seco e período chuvoso). Com 

isso, apesar de provável redução da correlação obtida, poderia se ter equações mais gerais e 

também verificar o impacto das precipitações na correlação entre as variáveis indicadoras 

da qualidade da água e a cobertura do solo. Dessa forma, com os dados disponíveis e 

análise de imagens de satélite de outros anos será possível verificar a capacidade de 

estimação do modelo.  
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6.4 – TÓPICOS DE INTERESSE NA DEFINIÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE 

AMOSTRAGEM DO PROJETO DE REDES DE MONITORAMENTO 

 
Como já mencionado, a freqüência de amostragem é uma etapa importante no projeto de 

redes de monitoramento em bacias hidrográficas. A análise da evolução temporal das 

variáveis de qualidade da água pode fornecer subsídios à definição adequada da freqüência 

amostral a considerar. 

 

A freqüência fixa de amostragem, por vezes adotada, nem sempre é a mais adequada (a 

menos que o objetivo seja avaliação de longo prazo), pois pode levar a erros de avaliação 

por retratar condições em instantes pré-determinados, sem considerar as flutuações de 

vazões ou de qualidade da água. A consideração de incremento na freqüência amostral em 

eventos transientes é válida para o conhecimento da influência destes na qualidade das 

águas dos cursos superficiais. 

 

Neste item serão discutidos sistemas de amostragem mecânica para rios, desenvolvidos no 

decorrer da pesquisa, em função da necessidade de conhecimento da influência dos eventos 

de precipitação sobre a qualidade das águas. Discorre-se ainda sobre a evolução temporal 

da qualidade da água na bacia em estudo, a partir dos dados da CAESB (de freqüência 

mensal), com os dados do projeto Descoberto (de freqüência quinzenal) e o acréscimo de 

informação oriundo do incremento da freqüência de amostragem em época de cheia. 

Discute-se também a influência da freqüência amostral sobre a quantificação das cargas de 

poluentes, analisando a perda de informações oriunda da adoção de freqüências mensais, 

bimensais e quadrimestrais, em relação à freqüência quinzenal de amostragem. 

 

6.4.1 – Sistemas de amostragem mecânica para rios 

 

A dificuldade em se coletar amostras de água em cursos superficiais quando da ocorrência 

de eventos transientes (cheias) foi motivadora para o desenvolvimento de instrumentos e 

técnicas de amostragem específicas para tais eventos. Esse tópico, portanto, ocupa-se da 

descrição e justificativa do projeto desses sistemas de amostragem mecânicos. 

 

– Amostrador para coleta de amostras de água na ascensão da vazão durante cheias 
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O primeiro sistema confeccionado para coleta d’água foi um amostrador de sifão, 

desenvolvido originalmente por Graczyk et al.(2000) e modificado por Newham et 

al.(2003). Esse sistema destina-se a coletar amostras durante a ascensão do nível da água 

em cheias de rios. 

 

O amostrador foi confeccionado em tubo PVC de 150mm de diâmetro, com 80cm de 

altura. O diâmetro foi escolhido em função da facilidade de acesso ao frasco de coleta 

colocado em interior, enquanto que a altura foi definida com base no tamanho médio de 

um braço, para que o usuário possa alcançar o frasco sem grandes esforços. O frasco para 

coleta é do tipo pet âmbar, com capacidade para 1L. Com esse tipo de frasco, observando 

o tempo de conservação requerido pelas variáveis de qualidade da água, é possível se 

medir quase que a totalidade das variáveis definidas para o monitoramento da bacia do 

Descoberto. 

 

O mecanismo de funcionamento do amostrador é simples. Ele possui duas saídas, sendo 

uma para tomada de água e outra para saída do ar. Ao subir o nível do rio, alcançando o 

nível do sifão, a água entra no sistema e o ar sai através do duto exaustor, até que o frasco 

se encha. Ao encher o frasco, o processo cessa e a amostra está pronta para ser recolhida e 

levada ao laboratório para análise. O amostrador encontra-se esquematizado na figura 6.5. 

 

O sistema deve ser instalado às margens do rio, em pontos estratégicos de interesse para 

avaliação da qualidade da água. Deve-se observar a acessibilidade ao local, além da 

facilidade de manipulação do amostrador, necessária à manutenção do mesmo (coleta do 

frasco, limpeza dos dutos, entre outras). 

 

Considerando como referencial o sentido de montante à jusante, os dutos do sistema devem 

ser posicionados em diagonal, de modo a evitar entupimento do mesmo por sedimentos e 

materiais carreados pelo escoamento. O sistema instalado foi apoiado em estacas de 

aproximadamente dois metros, em tubo metálico de parede espessa, de duas polegadas de 

diâmetro. A amarração do sistema nas estacas foi feita com arame galvanizado. A figura 

6.6 mostra como ficou instalado o sistema. 
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Figura 6.5 – Desenho esquemático do amostrador para coleta de amostras d´água na 

ascensão da vazão, em épocas de cheias. 
 

– Amostrador para coleta de amostras de água na recessão do nível do rio após o pico 

de cheia 

 

A literatura apresenta como limitação do uso desses sistemas o fato de que os mesmos só 

realizam amostragem no fluxo ascendente do curso d’água (Newham et al.,2003). Neste 

trabalho foi desenvolvido um sistema modificado para coleta de amostras d´água na 

recessão do nível do rio após o pico de cheia (ver Apêndice A). O instrumento é 

semelhante ao anterior, porém com um sistema acoplado que funciona como dispositivo 

para tomada d’água apenas na ascensão da vazão em épocas de cheias. 
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Figura 6.6 – Foto ilustrativa da disposição dos sistemas de amostragem mecânica em 
campo (rio Melchior, seção na ETE-Samambaia). 

 

Trata-se de uma válvula de gás que é interligada à saída de ar do sistema principal e o 

braço da válvula é preso a uma garrafa pet. Ao subir o nível do rio, a referida garrafa 

enche-se d’água e ao descer o nível, essa garrafa cheia transfere seu peso para o braço da 

válvula de gás, abrindo-a. É importante observar que, enquanto o nível do rio permanece 

elevado, o peso da garrafa com água não é transferido para o braço da válvula de gás, pois 

o tubo externo é aberto e, portanto, o empuxo sobre a garrafa neutraliza o peso da água em 

seu interior. Com a abertura da válvula, o ar do interior do frasco é expelido e, só então, 

inicia-se o processo de sifonamento, com coleta da amostra pelo duto de entrada de água. 

O sistema encontra-se esquematizado na figura 6.7. Com relação aos procedimentos de 

instalação desse sistema, são idênticos aos adotados para o sistema anterior. O único 

cuidado específico refere-se à acessibilidade ao sistema acoplado, já que a cada coleta 

deve-se esvaziar a garrafa que está presa à alavanca e fechar a válvula de gás. 

 



 66

Para os dois sistemas citados, antes da instalação em campo, vários testes em laboratório 

foram efetivados até que se chegasse à configuração aqui apresentada. Testou-se também 

um a um no que se refere à vedação, tanto do tubo de PVC com os respectivos CAPs, em 

relação aos furos feitos e das fechaduras de segurança, como do frasco coletor, que deve 

ser hermeticamente vedado. Com relação a esse último aspecto, da vedação hermética do 

frasco de coleta, foram testadas várias configurações possíveis, por exemplo, frasco de 

vidro com rolha de silicone, frasco de plástico de diferentes fabricantes com rolha de 

silicone, etc. Devido ao custo dessas rolhas de silicone, optou-se pela solução da rolha de 

cortiça. Fixando essa variável (a rolha de cortiça) buscou-se o frasco que melhor se 

adaptaria a ela, chegando à solução do frasco pet âmbar. Os testes foram procedidos no 

Laboratório de Hidráulica da UnB, em um tanque de 1000L. Observou-se, ainda, o tempo 

requerido para o enchimento do frasco coletor, depois de atingido o nível do sifão. Esse 

tempo ficou em torno de um minuto e quinze segundos, com a variação de mais ou menos 

vinte segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 - Desenho esquemático do amostrador para coleta de amostras de água na 
recessão do nível do rio após o pico de cheia. 
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– Utilização do sistema de amostragem mecânica na bacia do Descoberto 

 

No intuito de se testar e avaliar os sistemas citados de amostragem mecânica, foram 

instalados treze amostradores em pontos estratégicos na bacia do Descoberto.  

 

O primeiro ponto escolhido foi uma seção do rio Descoberto, à montante da barragem, 

onde são realizadas as coletas de freqüência fixa (quinzenal) pela equipe do projeto 

Descoberto. Essa seção foi escolhida como representativa da área de drenagem menos 

antropizada da bacia, pois está inserida na região de cabeceira, sendo a ocupação e uso do 

solo da área de contribuição predominantemente vegetação natural, reflorestamento de 

pinus e uma pequena parcela rural, inexpressiva em termos de contribuição de poluentes. 

Nessa seção foram instalados quatro amostradores, dois para coleta de amostras de água na 

ascensão da vazão e dois para amostragem na recessão do nível do rio após o pico de cheia. 

 

A segunda seção selecionada localiza-se no rio Melchior, na ETE-Samambaia. Esse ponto 

foi definido em função da necessidade de se avaliar a variação temporal da qualidade da 

água no ponto mais crítico de poluição da bacia. Além de ser a região de contribuição mais 

densamente povoada, recebe esgotos in natura e os efluentes da ETE-Samambaia. Esse 

ponto também é o mesmo do definido para coleta com freqüência fixa, promovida pelo 

projeto Descoberto. Nessa seção, analogamente à anterior, instalou-se quatro amostradores. 

 

O terceiro e último local selecionado para instalação dos sistemas de amostragem 

desenvolvidos foi no rio Descoberto na saída do DF (7 Curvas). Nessa seção, diferente das 

outras duas, foram instalados cinco amostradores (três de fluxo ascendente e dois de fluxo 

descendente), com base em informações dos moradores de que a variação do nível poderia 

ser grande e pelo fato de ser essa a seção maior e mais aberta verificada na bacia. 

 

Os amostradores foram instalados na primeira quinzena de setembro/2003, sendo 

verificado o primeiro grande evento de chuva em 08 de outubro/2003. Foram coletadas 

para análise as amostras dos eventos mais significativos observados na bacia, para os 

meses de outubro e novembro/2003. Os sistemas apresentaram sucesso quanto 

funcionamento. Alguns problemas inerentes a trabalhos de campo foram bem contornados, 

dentre os quais pode-se citar: o enrijecimento da válvula de gás, que com a aplicação de 

lubrificante voltou a funcionar normalmente; o mesmo foi observado com os cadeados de 
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segurança, que com o tempo apresentavam resistência para abertura, mas com a aplicação 

do lubrificante o problema foi contornado. Houve ainda a entrada de água, em alguns 

deles, para o tubo suporte de PVC, o que ocasionava mau cheiro ao abrir o CAP. 

Observou-se que a entrada se deu por cima do sistema, já que o CAP superior não estava 

hermeticamente fechado. A solução foi retirar a água com uma bomba manual (ver figura 

6.8), cientes de que, num evento maior, em que o sistema voltasse a ser coberto, a água 

voltaria a entrar no sistema e todo o procedimento de limpeza deveria ser repetido. Na 

última semana de novembro, ocorreu um forte evento de precipitação, em que três dos 

quatro amostradores instalados no rio Melchior, foram carreados pela onda de cheia. 

Diante da situação e, avaliada a importância do conhecimento maior da variação da 

qualidade da água no Melchior, optou-se por transferir os amostradores da primeira seção 

(à montante do reservatório), para esse trecho, a fim de se coletar mais amostras nos 

eventos subseqüentes.  

 

Figura 6.8 – Foto ilustrativa da retirada da água do amostrador com utilização de  
bomba manual. 

 

Para a seção do rio Descoberto à montante do reservatório, foram amostrados três eventos 

de chuva, dois com coleta apenas no primeiro amostrador (cujos frascos foram retirados 

nos dias 28/10 e 14/11) e outro com dois amostradores, um de cada sistema, preenchidos 

(cujos frascos foram retirados no dia 24/11). No caso da seção do rio Melchior, a 
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campanha foi mais bem sucedida, tomando-se amostra de quatro eventos. O primeiro deles 

foi no dia 13/10, em que se encheu os quatro amostradores da seção, no segundo e terceiro 

só os dois primeiros amostradores foram cheios, retiradas as amostras nos dias 28/10 e 

14/11, respectivamente. No último evento amostrado (dia 24/11), os dois primeiros 

amostradores foram levados pela correnteza, sendo que o terceiro amostrador estava 

completamente cheio. Na seção do rio Descoberto na saída do DF (7 Curvas), foram 

cobertos quatro eventos, nos dias 13/10 e 14/11 com coleta do primeiro amostrador e no 

dia 24/11 com amostras dos três primeiros amostradores. As datas aqui apresentadas foram 

àquelas em que se obteve os resultados da análise da amostra, não necessariamente nos 

dias em que ocorreram as cheias. O intervalo de tempo entre o enchimento do frasco de 

coleta e a análise das amostras era sempre observado quando da consideração da mesma, 

com os devidos cuidados de não ultrapassar o limite indicado na literatura. Para assegurar a 

efetividade desse procedimento, o morador das fazendas nas quais foram instalados os 

amostradores foram instruídos a contactar a equipe sempre que o nível do rio atingisse a 

entrada de um deles. 

 

A seção do rio Melchior apresentou sérios problemas no equipamento de leitura de nível o 

que resultou na perda dos dados de 11/10 a 05/11. Com isso, dois dos eventos amostrados 

tiveram suas análises comprometidas, inclusive o maior evento coberto (dia 13/10), em que 

se conseguiu encher todos os amostradores dispostos na seção. Para o dia 24/11 nessa 

seção houve o problema da cheia ter carregado os dois primeiros amostradores, só os 

frascos do último foram recuperados e tiveram suas amostras analisadas. Portanto, de todas 

as campanhas realizadas nessa seção, só o evento do dia 14/11, em que se coletou amostra 

nos dois primeiros amostradores (um de coleta de amostra do fluxo ascendente e o outro do 

descendente), foi possível para análise. 

 

A figura 6.9 mostra o comportamento da variável sólidos suspensos nessa seção com 

relação a vazão que no período considerado passava. Percebe-se que seu valor cresceu após 

a passagem do pico de cheia. Isso pode ser explicado pelo fato de que, quando a onda de 

cheia alcança a seção, traz consigo uma carga de sedimentos carreados pela água de 

drenagem e pelo próprio escoamento. Promove também o revolvimento da camada de 

fundo do rio, o que provoca ascensão do material particulado que lá estava acumulado. 

Todos esses efeitos somados resultam num aumento significativo da concentração desse 

poluente. Ao passar o pico de cheia, pelo efeito da menor diluição, o que se tem é uma 
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grande quantidade de material particulado na seção e, como o volume de água que passa é 

menor, maior será a probabilidade de se coletar amostras poluídas, pois mais concentrada 

estará a mistura. Esse fato pode estar comprovando o que se observa em determinadas 

bacias (com características específicas) de que o pico de concentração ocorre depois do 

pico de vazão (FCTH, 1999). 

 

Com relação à variável fósforo, mostrada na figura 6.10, percebe-se que seu valor 

decresceu após a passagem do pico de cheia. A primeira vista isso poderia está 

contradizendo toda a explicação discorrida no parágrafo anterior, haja vista que o fósforo 

se agrega ao material particulado, apresentando, de maneira geral, comportamento 

semelhante a essa variável. Mas o Melchior é um rio com características muito especiais, 

com comportamento, por vezes, melhor explicado quando se pensa em termos de esgoto. 

Ele apresenta condição quase anóxica e nessas condições sabe-se que o fósforo transforma-

se para forma dissolvida. Ao longo de um evento o que se percebe é uma descarga 

significativa de matéria orgânica e aporte de nutrientes ao curso superficial, o que 

aumentará a DBO do sistema, resultando no decréscimo dos níveis de oxigênio dissolvido. 

Nessas condições alguma parcela de fósforo que ainda estava particulada, pode ter se 

transformado em sua forma dissolvida. Com isso, estando o fósforo nessa forma, perde-se 

a relação com o comportamento dos sólidos em suspensão, uma vez que diluído sua 

circulação no sistema é mais facilitada e a probabilidade em se amostrá-lo quando se tem 

maior volume de água é menor. Com relação à amônia, é difícil inferir alguma informação 

acerca do seu comportamento, pois não se conhecem os processos de transformação do 

nitrogênio para esse caso específico, ou seja, qual parcela estaria sofrendo amonificação, 

qual estaria sofrendo nitrificação,etc. 
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Figura 6.9 – Hidrograma e polutograma de sólidos suspensos para o rio Melchior, seção ETE-
Samambaia. 



 71

Hidrograma e Polutograma - Rio Melchior, seção ETE-Samambaia

0
2
4
6
8

10
12
14

16
:3

1:
03

17
:0

1:
03

17
:3

1:
03

18
:0

1:
03

18
:3

1:
03

19
:0

1:
03

19
:3

1:
03

20
:0

1:
03

20
:3

1:
03

21
:0

1:
03

21
:3

1:
03

22
:0

1:
03

22
:3

1:
03

23
:0

1:
03

23
:3

1:
03

Dia 13/11/2003

P-
T

O
T

A
L

 E
 

A
M

Ô
N

IA
 (m

g/
L

)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

V
azão (m

3/s)

P-TOTAL AMÔNIA VAZÃO

Figura 6.10 – Hidrograma e polutograma do fósforo total e da amônia para o rio Melchior, 
seção ETE-Samambaia. 

 

Para a seção do rio Descoberto, cuja seção analisada encontra-se à montante da barragem, 

o comportamento da qualidade da água do rio é típico de pequenas bacias. Analisando o 

hidrograma com o polutograma para sólidos em suspensão nessa seção, mostrados na 

figura 6.11, percebe-se que o pico de concentração encontra-se deslocado à frente do pico 

de vazão. O mesmo ocorre, nesse caso, para a variável fósforo, justificado pelo fenômeno 

da adsorção desse nutriente ao material particulado. Com relação à amônia não dá para 

inferir informação alguma, pelas mesmas razões acima citadas para a análise dos dados na 

seção do Melchior. (Ver figura 6.12). 
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Figura 6.11 – Hidrograma e polutograma de sólidos suspensos para o rio Descoberto, seção 
à montante do reservatório. 
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Figura 6.12 – Hidrograma e polutograma do fósforo total e da amônia para o rio 
Descoberto, seção à montante do reservatório. 

 

Para a seção do rio Descoberto próxima ao limite DF-GO, conhecida por 7 Curvas, devido 

à falta de disponibilidade de dados para geração da curva-chave, trabalha-se neste texto 

com o linigrama da seção, ao invés do seu hidrograma. 

 

Foram cobertos três eventos para essa seção. Os dois primeiros só coletaram amostras no 

primeiro amostrador, e aconteceram nos dias 13/10 e 14/11. O terceiro evento aconteceu 

em 22/11, sendo suas amostras coletadas no dia seguinte e análises promovidas em 24/11. 

Esse último fez subir o nível do rio o suficiente para preencher três dos cinco frascos por 

completo (o primeiro do fluxo ascendente, seguido do segundo do fluxo ascendente e por 

último o terceiro, de fluxo descendente, na mesma cota do primeiro).  

 

Observando o linigrama com os polutogramas para as variáveis fósforo reativo e DQO, 

apresentados nas figuras 6.13 e 6.14, percebe-se que elas possuem comportamento 

semelhante, quando da passagem de um pico de cheia. A primeira vista, pode-se dar a 

impressão de que o pico de concentração acontece bem no pico de cheia. Mas isso não 

pode ser inferido exatamente a partir desses dados, haja vista que não foram analisadas 

amostras entre esses intervalos e que, portanto, é possível que o pico de concentração não 

seja esse da amostra coletada pelo segundo frasco do sistema. E isso provavelmente é 

verdade, pelo fato de que à mesma altura (coletores 1 e 3), as amostras apresentaram 

valores de concentração diferentes, não havendo simetria, portanto, no gráfico de 

polutograma para essas variáveis. O que se pode afirmar é que com o passar da onda de 

cheia, para àquele determinado nível (60cm), houve aumento na carga de fósforo reativo e 

de DQO. Outra informação também extraída dos gráficos das figuras 6.13 e 6.14 é que a 
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onda de cheia carreia cargas de poluentes e suas concentrações atingem picos quando da 

ocorrência desses eventos. 
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Figura 6.13 – Linigrama e polutograma do fósforo reativo para o rio Descoberto, seção 
próxima à divisa DF-GO (7 Curvas). 
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Figura 6.14 – Linigrama e polutograma de DQO para o rio Descoberto, seção próxima à 
divisa DF-GO (7 Curvas). 

 

Ainda na seção de 7 Curvas, para a variável turbidez, mostrada na figura 6.15, observa-se o 

comportamento diferente em relação às duas primeiras variáveis citadas. Ou seja, após a 

passagem da onda de cheia o nível de turbidez da seção diminuiu, em relação ao nível 

detectado, nessa mesma cota, antes do pico de vazão. Esse fenômeno talvez possa ser 

explicado pelo fato de que, na chegada da onda de cheia a turbulência na seção seja forte, 

ocasionando revolvimento da camada bentônica. Com o passar da onda, embora a 

turbulência continue, a calha do rio está mais “limpa”, refletindo na diminuição do nível de 

turbidez. 
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Figura 6.15 – Linigrama e polutograma de turbidez para o rio Descoberto, seção próxima à 
divisa DF-GO (7 Curvas). 

 

6.4.2 – Evolução temporal da qualidade da água na bacia do Descoberto 

 

Para a análise inicial da evolução da qualidade da água na bacia do Descoberto, 

considerou-se a série histórica de três décadas de dados coletados pela CAESB. Optou-se 

por trabalhar inicialmente com as variáveis fósforo total, nitrato e DQO com o objetivo de 

obter uma visão geral da situação da bacia. O fósforo representa um nutriente essencial ao 

desenvolvimento das plantas, assim como o nitrogênio, o aporte desses nutrientes aos 

cursos superficiais, entretanto, se dá de forma diferenciada. O fósforo é, em geral, 

conduzido aos cursos d´água por meio do escoamento superficial (lavagem da bacia), no 

caso de poluição difusa, ou pelo despejo de águas residuárias, como principal fonte de 

poluição pontual. Esse nutriente adsorve ao material particulado e é com ele carreado. Com 

relação ao nitrogênio, seu aporte se dá, principalmente, pela lixiviação do solo, no caso de 

poluição difusa, ou pelo despejo de águas residuárias, como fonte de poluição pontual. 

Esse nutriente fica dissolvido na água de escoamento e é conduzido aos cursos superficiais 

por meio do escoamento superficial e principalmente da lixiviação do solo. A DQO, por 

sua vez, representa um bom indicador de poluição, pois expressa a quantidade de oxigênio 

necessária à degradação das cargas de poluentes. Não se considera, nesse primeiro 

momento, a variação da vazão dos cursos. Trabalhou-se, portanto, apenas com as 

concentrações dessas variáveis, procurando inferir algumas conclusões a partir da análise 

da variação destas nas três últimas décadas. 
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O aporte de nutrientes aos corpos d’água está intimamente relacionado às características 

hidrogeológicas da bacia. O fósforo é carreado como material particulado e, portanto, o 

aumento do escoamento superficial, que provoca a erosão do solo, proporciona maior 

arraste desse nutriente aos corpos d’água (Dillon e Kirchner, 1975; Grobler e Silberbauer, 

1985; apud Jordan et al., 1997). Por outro lado, o nitrogênio, em função de suas 

características químicas, é levado aos cursos d’água de forma dissolvida. O aporte de 

nitrogênio se dá, principalmente, pela lixiviação do solo, por meio do fluxo subterrâneo, 

sob a forma de nitrato. O nitrogênio orgânico, por sua vez, é carreado pelo escoamento 

superficial, sob forma dissolvida também (Jordan et al., 1997). 

 

A partir da análise da série de concentrações de fósforo, mostrada nas figuras 6.16 e 6.17, 

observa-se que, para a seção à montante do reservatório, no rio Descoberto, os níveis desse 

nutriente são bem mais baixos, apresentando um leve crescimento ao longo dos anos. Isso 

pode ser explicado com base na cobertura dessa sub-bacia, predominantemente por 

vegetação natural, representando a condição pouco alterada da bacia. Para os demais 

afluentes do reservatório, com exceção do córrego Chapadinha, os níveis de concentração 

de fósforo apresentam tendência de crescimento ao longo dos anos, sendo os valores 

registrados superiores aos observados para a seção do rio Descoberto à montante do lago. 

Essa tendência é justificada pelo acréscimo de atividades agrícolas na região, em especial 

pelo cultivo de hortifrutigranjeiros. Os fertilizantes são a principal fonte desse nutriente na 

bacia. Com relação aos níveis de fósforo no córrego Chapadinha, observou-se tendência de 

diminuição ao longo dos anos, justificada por apresentar crescente desenvolvimento 

urbano com redução de atividades rurais ao longo do período em análise. 

 

Com relação aos níveis de nitrato na região de cabeceira da região, de acordo com as 

figuras 6.18 e 6.19, observa-se que, com exceção do ribeirão Rodeador e do Descoberto a 

montante do reservatório, todos os outros tributários apresentam tendência de crescimento 

nos níveis dessa variável ao longo dos anos. Para o ribeirão das Pedras e o Capão 

Comprido, sub-bacias de ocupação por chácaras produtivas, observa-se leve tendência de 

crescimento dos níveis desse nutriente. A introdução desse nutriente é atribuída à aplicação 

de fertilizantes na região, sendo o aporte aos cursos superficiais resultado do escoamento 

superficial, pela lixiviação e fluxo subterrâneo. Para o córrego Chapadinha, observa-se que 

a taxa de crescimento dos níveis de nitrato é maior. Isso é explicado pela fonte desse 

nutriente na referida sub-bacia – as águas de drenagem urbana. O aumento da mancha 
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urbana resulta no acréscimo de poluição, gerando maior aporte de nitrogênio aos cursos 

superficiais. Por ser um nutriente transportado de forma diluída, no caso de áreas rurais 

com grandes áreas permeáveis, com cultivos e com a presença de vegetação de galeria, a 

probabilidade de se ter fixação do nitrogênio pelas plantas ou até mesmo o início do 

processo de desnitrificação no percurso do escoamento na bacia é maior do que em áreas 

urbanizadas. Além disso, o chorume de lixo urbano representa uma fonte rica em 

nitrogênio, em suas diversas formas. 

 

Com relação aos níveis de DQO, mostrados nas figuras 6.20 e 6.21, observa-se que nos 

tributários do reservatório eles permanecem estáveis ao longo dos anos, com média 

variando de 1,5 à 2,5mg/L. Percebe-se, ainda, a existência de picos nos níveis de DQO nas 

épocas de cheias (novembro, dezembro e janeiro). Isso acontece pelo carreamento de 

poluentes pela água de drenagem. 

 

A série de dados da CAESB permite essa inferência preliminar, numa análise superficial. 

Entretanto, quando se deseja o conhecimento mais aprofundado do comportamento da 

bacia em determinados períodos, tem-se a necessidade de medições mais freqüentes. A 

questão que se coloca é: o quão freqüente devem ser as coletas e quanto de informação 

adicional o incremento de dados fornece? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 – Série de fósforo para a região de cabeceira da bacia do Descoberto, seções do rio Descoberto, do córrego Olaria e do Córrego 
Chapadinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.17 – Série de fósforo para a região de cabeceira da bacia do Descoberto, seções do ribeirção Rodeador, ribeirão das Pedras e córrego 

Capão Comprido. 
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Figura 6.18 – Série de nitrato para a região de cabeceira da bacia do Descoberto, seções do rio Descoberto, do córrego Olaria e do Córrego 
Chapadinha 
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 Figura 6.19 – Série de nitrato para a região de cabeceira da bacia do Descoberto, seções do ribeirão Rodeador, do córrego Capão Comprido e do 
ribeirão das Pedras. 
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Figura 6.20 – Série de DQO para a região de cabeceira da bacia do Descoberto, seções do rio Descoberto, do córrego Olaria e do Córrego 
Chapadinha 
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Figura 6.21 – Série de DQO para a região de cabeceira da bacia do Descoberto, seções do ribeirão Rodeador, do córrego Capão Comprido e do 

ribeirão das Pedras. 
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6.4.3 – Definição da freqüência de amostragem para a bacia do Descoberto 

 

A definição da freqüência de amostragem é uma atividade dependente de muitos fatores, 

dentre eles, o objetivo do monitoramento, da disponibilidade de recursos (humanos, 

técnicos e financeiros), das características da bacia monitorada, da variabilidade das 

variáveis estudadas, entre outros. 

 

Em função do objetivo do monitoramento, por exemplo, é possível definir o período de 

amostragem e ter uma noção inicial da freqüência a ser adotada. Em se tratando de um 

monitoramento para avaliar o impacto de determinada obra civil na bacia, por exemplo, o 

período de amostragem será o tempo de execução da referida obra e a amostragem deve ter 

freqüência suficiente para retratar a variabilidade dos parâmetros ao longo das fases da 

obra. Já no monitoramento para retratar tendências, o período de amostragem é maior, a 

literatura recomenda algo em torno de cinco anos, e a freqüência, em geral, mais espaçada 

do que a do exemplo anterior. 

 

A disponibilidade de recursos, por vezes, apresenta-se como fator limitante na definição da 

freqüência amostral. Para países em desenvolvimento, como o Brasil, em que as questões 

amibientais e o monitoramento estão distantes de ser uma prioridade na destinação de 

verbas, então, esse fator é decisivo. E mesmo em países de primeiro mundo tem-se 

observado a redução de recursos destinados ao monitoramento. 

 

No tocante às características da bacia, até poucas décadas a freqüência de amostragem era 

definida com base nesse aspecto. O estudo desenvolvido por Pormeroy e Orlob (1967) foi 

e ainda é referência na definição dessa freqüência, baseando-se tão somente na área de 

drenagem, declividade da bacia e relação entre a vazão máxima e mínima do rio principal. 

 

Mais recentemente, a idéia de que a variabilidade temporal das variáveis de qualidade da 

água é a questão primordial na definição da freqüência de amostragem, tem sido 

priorizada. A consideração da variabilidade temporal das variáveis quando da definição da 

freqüência de amostragem, entretanto, exige um conhecimento prévio dessas para 

determinado período de tempo, o que dificulta a adoção dessa metodologia em bacias 

nunca monitoradas. 
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Soares (2001) adaptou os estudos de Pomeroy e Orlob (1967) e definiu equações 

numéricas para cada valor de declividade da bacia. O autor descreve, portanto, o número 

de estações/observações em uma rede de monitoramento em função da área de drenagem 

da bacia. Para o caso em estudo, considerando a região de cabeceira da bacia do 

Descoberto determinou-se a declividade média da bacia, chegando ao valor de 0,01m/m, 

em média, para todas as sub-bacias que compõe a região. As equações definidas por Soares 

(2001) têm como limite máximo de declividade o valor de 0,0095m/m, sendo ela adotada 

para determinação do número mínimo de coleta em um ano de monitoramento. A tabela 

6.6 apresenta o número de amostragem definido a partir dessa metodologia. 

 

 SUB_1 SUB_2 SUB_3 SUB_4 SUB_5 SUB_6 
ÁREAS (km2) 100 22 13 119 16 77 
NÚMERO DE 
AMOSTRAS 5 3 3 5 3 5 

Tabela 6.6 – Número mínimo de coletas para o período de um ano definido  
em função da declividade e da área de drenagem da bacia. 

 
A equação utilizada para obtenção do número de amostras apresentado na tabela 6.6, 

sugerida por Soares (2001), foi: 

 

N=0,9855∗Área0,3289                                                               Equação 6.1 

 

Em que: N – número de amostras para o período de um ano; 

             Área – área da sub-bacia de drenagem; 

             A equação é indicada para bacias com declividade em torno de 0,0095m/m. 

 

De acordo com Sanders et al. (1994), assumindo a distribuição normal para os valores das 

variáveis de qualidade da água, conforme comentado no item 4.2.2 e, utilizando-se o 

conceito de intervalo de confiança, tem-se: 

em que:  µ - média populacional; 

x - média amostral; 

Zα/2 - valor tabelado para distribuição normal  

          a um nível de confiança [100(1-α)]%; 

var(x) = σ2/n; 

2/1

2

2/1

2
)var(*)var(* xZxxZx αα µ +≤≤− Equação 6.2 
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σ - desvio padrão populacional; 

n – número de amostras. 

 

A parcela (Zα/2  * var(x)1/2), portanto, representa o range de abrangência em torno da 

média. No caso de uma variável e uma estação, com base na equação 6.2, a freqüência de 

amostragem seria definida a partir da equação: 

 

Realizando as devidas substituições na equação 6.3, tem-se: 

 

A partir da equação 6.4, rearranjando-se os termos, chega-se, então, na equação que define 

o número de amostra a considerar em determinado ciclo (considera-se um ano), em função 

do desvio padrão nos dados históricos da variável e no erro admissível: 

 

Quando se tem múltiplas variáveis para cada estação, entretanto, Sanders et al. (1994) 

sugerem a seguinte equação para determinação da freqüência amostral: 

 

 

Em que: k – número de variáveis; 

              µi – média populacional da variável i; 

 

A partir da aplicação da equação 6.5 ao estudo de caso, utilizando-se a série histórica da 

CAESB para os dados de condutividade elétrica, fósforo total e amônia, do período de 
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1992 à 2002, para alguns rios da bacia, obteve-se os seguintes valores de freqüência de 

amostragem, mostrados na tabela 6.7: 

 

Tabela 6.7 – Deteminação com base estatística do número de amostras por ano para 
algumas seções na bacia do Descoberto 
Condutividade P-Total Amônia Rio/Córrego 

Média/desvio padrão 
Nº Amostras/Ano 

Chapadinha 36,77/15,53 0,025/0,024 0,209/0,349 11,3 
Descoberto à montante 

da barragem 
8,07/3,39 0,016/0,017 0,094/0,133 11,5 

Descoberto à jusante 
da barragem 

15,43/6,76 0,089/0,841 0,094/0,128 15,1 

Ribeirão das Pedras 18,10/8,41 0,027/0,023 0,123/0,129 13,5 
Rodeador 10,39/6,35 0,022/0,031 0,085/0,107 23,4 

 

De acordo com a metodologia, portanto, para o córrego Chapadinha e o rio Descoberto em 

seu trecho à montante da barragem, uma amostra mensal é suficiente para retratar a 

variabilidade temporal das referidas variáveis de qualidade da água. Com relação ao 

ribeirão das Pedras, além da amostragem mensal seriam necessárias mais umas duas 

coletas, em eventos transientes, por exemplo, em que a variabilidade é maior. O trecho do 

rio Descoberto à jusante da barragem necessita, além da coleta mensal, três outras 

amostras, também tomadas de forma aleatória em época de cheia, por exemplo. O ribeirão 

Rodeador apresentou maior variabilidade temporal no tocante às variáveis escolhidas e, 

portanto, mostra-se com necessidade de freqüência de coleta quinzenal. 

 

O que se pode concluir com as duas abordagem apresentadas para determinação de 

freqüência de amostragem é que, para a primeira abordagem, a de Pomeroy e Orlob 

(1965), modificada por Soares (2001), o número de coletas definidos é muito pequeno 

quando comparado ao da abordagem estatística. De fato a metodologia de Pomeroy e 

Orlob (1965) é bem simplista, já que considera apenas alguns índices característicos da 

bacia. A abordagem estatística, por sua vez, sugere uma quantidade muito grande de 

amostras a se coletar no período considerado, podendo chegar a uma situação de 

inviabilizar a implantação de um programa de monitoramento.  

 

A aplicação da metodologia de Pomeroy e Orlob (1965) pode fornecer uma idéia primeira 

do número mínimo de coletas que se deve promover na bacia para que se possa analisar a 

tendência da qualidade da água na bacia. Mas a freqüência assim definida pode não ser a 



 84

mais adequada, pois a qualidade da água depende de outras variáveis que não somente os 

índices físicos da bacia considerados na metodologia discutida. 

 

A análise estatística, por sua vez, pode sugerir o número mínimo de coletas suficientes para 

definição da tendência de qualidade da água na bacia. Mas esse método de abordagem 

quando aplicado sem critérios técnicos, ou seja, sem o julgamento prévio do projetista da 

rede, pode resultar numa quantidade muito grande de amostragens. É sabido, entretanto, 

que a variabilidade das variáveis indicadoras de qualidade da água é maior em épocas de 

chuva. São nessas épocas, portanto, que se deve somar esforços no sentido de incrementar 

o número de coletas a realizar. Uma vez que o maior desvio-padrão entre os valores das 

variáveis determina a necessidade de maior número de coletas. Ou seja, quanto melhor for 

retratada essa variabilidade, menor será o desvio-padrão entre os valores de qualidade, pois 

em períodos de estiagem esse desvio é ínfimo, e aí menor será o número de amostragem 

definido para um próximo período de monitoramento, a partir de análise estatística. 

 

A situação ideal, portanto, é que se tenha conhecimento dessa variabilidade temporal, para 

que se possa aplicar as metodologias disponíveis, analisando-se os resultados de forma 

crítica, de maneira a se obter a freqüência “ótima” de amostragem, sempre com base nos 

objetivos propostos pelo programa de monitoramento. 

 

6.4.4 – Avaliação da influência da freqüência de amostragem na quantificação das 

cargas de poluentes 

 

Como já foi dito, a qualidade da água relaciona-se com a vazão e, conseqüentemente, com 

as condições climáticas da bacia. A variação nos níveis de concentração dos poluentes é 

mais bem percebida em épocas chuvosas, haja vista a influência da água de drenagem da 

bacia e do efeito de revolvimento da camada bentônica, arraste de sedimentos e material 

particulado. É sabido, portanto, que a adoção de uma rotina mais freqüente de coleta de 

amostras retrata melhor as verdadeiras condições de qualidade da água ao longo do tempo. 

 

Em termos de cargas de poluentes, o que se questiona é qual a perda de informação que se 

tem quando da adoção de uma freqüência mensal, bimestral ou quadrimestral de 

amostragem em comparação à freqüência quinzenal, por exemplo. Dentro dessa ótica é que 

se desenvolve o presente tópico, no sentido de avaliar a influência da freqüência de 
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amostragem no levantamento de cargas de poluentes para períodos anuais, posteriormente 

separando períodos de chuva de períodos de estiagem na bacia do Descoberto. Com os 

dados fornecidos pelo projeto Descoberto, considerou-se três freqüências para análise: 

mensal; bimestral; e quadrimestral, comparando-as com a mais precisa (nesse caso) que 

seria a freqüência quinzenal de amostragem. Foram selecionadas duas seções para 

realização dessa análise, uma no rio Melchior (seção da ETE-Samambaia) e a outra no rio 

Descoberto, na seção à montante do reservatório. As variáveis escolhidas nessa análise 

foram cargas de DBO e de fósforo total. 

 

– Análise do comportamento da qualidade da água no rio Melchior (na seção da ETE-

Samambaia) 

 

Analisando a figura 6.22 verifica-se que a carga de DBO no período de estiagem, aqui 

compreendido entre os meses de abril a setembro, não apresentam grandes variações e as 

médias oscilam em torno de 20 ton/dia. Com a ocorrência do primeiro evento de chuva, 

verificado no fim do mês de setembro, observou-se um pico de carga, resultado do aporte 

de matéria orgânica pela água de escoamento superficial sobre a bacia e pelo efeito do 

revolvimento da camada bentônica no rio. É importante ressaltar que nesse trecho de rio há 

forte deposição de sedimento no período de estiagem, que é em parte arrastado na época de 

cheias. No período da primeira quinzena de outubro à segunda quinzena de novembro, os 

níveis do rio oscilaram pouco. No fim do mês de novembro, entretanto, registrou-se a 

primeira grande cheia, o que provocou um incremento considerável nos níveis de carga de 

DBO do rio. A partir dessa data a carga continuou oscilando, em geral a níveis superiores 

aos observados no período de estiagem. Dois picos de carga de DBO, entretanto, 

registrados na segunda quinzena de janeiro e segunda quinzena de fevereiro, não 

apresentaram razões evidentes. 

 

Pela figura 6.22, percebe-se ainda que a carga de DBO no período chuvoso é bem superior 

às observadas no período de estiagem. Com relação à oscilação da carga, percebe-se que, 

para o período de estiagem os valores pouco variam. A conseqüência imediata dessa 

observação é que, para períodos de estiagem, a freqüência de amostragem não tem 

influência significativa na estimativa de carga de DBO, enquanto que em períodos de 

chuva quanto mais freqüentes forem as amostragens, melhores resultados serão obtidos em 

termos de estimativa dessas cargas. 
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Figura 6.22 – Levantamento de carga de DBO para o período de um ano, no rio Melchior 
(seção da ETE-Samambaia), considerando diferentes freqüências de amostragem. 

 

Com relação aos valores de cargas obtidos no período chuvoso, o que se percebe, 

analisando a figura 6.23, é que a tendência de crescimento observada pela série de vazões é 

muito maior que a de decréscimo da série de concentração. Isso, obviamente, refletirá na 

quantificação das cargas. 
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Figura 6.23 – Hidrograma e polutograma de DBO para o rio Melchior (seção da ETE-
Samambaia). 
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Como conseqüência, é de se esperar que a carga acumulada de DBO no período chuvoso 

seja maior que a verificada no período de estiagem. As figuras 6.24 e 6.25 mostram esse 

fato. 

 

É importante observar que esse rio tem sido usado como receptor de efluentes, tanto de 

esgoto in natura, como da ETE, após tratamento a nível secundário. Uma das hipóteses 

levantadas para esse incremento de carga de DBO em períodos de chuva é que quanto 

maior a vazão, menor a eficiência do tratamento da ETE-Samambaia, uma vez que seu 

processo de tratamento é por lagoas de estabilização. O escoamento superficial, como já 

foi colocado, carreia poluentes da bacia de drenagem. O serviço de limpeza urbana de 

Ceilândia utiliza como forma de tratamento, leiras de lixo em uma área dentro da bacia, 

cujo recolhimento de chorume é pouco eficiente em épocas de chuva. Observa-se na região 

um grande número de feiras-livres, outra possível fonte de poluição difusa urbana. Além 

disso, no início do período chuvoso analisado, a CAESB transportou os lodos das estações 

de tratamento de esgotos do Plano Piloto para a ETE-Melchior (localizada à montante da 

seção de amostragem do Melchior). A CAESB promovia o controle dessa atividade, para 

garantir que não houvesse contaminação dos cursos superficiais e água subterrânea. 

Registrou-se, entretanto, um acidente ao final do ano de 2003, com o rompimento da 

barreira de contenção desse lodo e o material alcançou o córrego Gatumé. Esse fato 

também deve ser considerado como uma das razões para o aporte de matéria orgânica e 

nutrientes ao curso superficial observado nesse período. 
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Figura 6.24 – Levantamento da carga acumulada de DBO no período de estiagem para o 
rio Melchior (seção da ETE-Samambaia). 
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Figura 6.25 – Levantamento da carga acumulada de DBO no período chuvoso para o rio 
Melchior (seção da ETE-Samambaia). 

 

A figura 6.26 mostra o levantamento anual de carga de DBO para o rio Melchior, na seção 

da ETE-Samambaia.  
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Figura 6.26 – Levantamento da carga acumulada de DBO no período de um ano para o rio 
Melchior (seção da ETE-Samambaia). 

 

Para verificação do valor encontrado na estimativa anual de carga de DBO, sabendo-se que 

nessa seção há influência do despejo de esgoto in natura de uma população aproximada de 

600mil habitantes, buscou-se na literatura o valor médio dessa variável para o esgoto 

doméstico. Foi considerado o valor de 50g/(hab.dia), obtendo-se um valor de carga de, 

aproximadamente 10.000ton para o período considerado. O resultado encontrado no 
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levantamento de carga de DBO para o período de um ano, portanto, é coerente com esse 

valor. 

 

Com relação à variável fósforo, a partir da análise dos gráficos da figura 6.27, pode-se 

dizer que a carga desse poluente não é tão variável como a observada para o caso da DBO. 

Isso é explicado pelo fato de ser o esgoto e o efluente da ETE-Samambaia as principais 

fontes de fósforo para a seção. Sendo a carga de esgoto constante para o período analisado 

e sabendo-se que a estação não remove esse nutriente (tratamento a nível secundário) e, 

portanto, não há relação entre a eficiência da ETE com essa variável, conclui-se que a 

carga de fósforo é semelhante para o período de estiagem e de chuva. O que é percebido, 

entretanto, é um incremento dos níveis de fósforo quando da ocorrência dos primeiros 

eventos chuvosos, provavelmente pelo fato de serem arrastados sedimentos da bacia, 

ocorrência de processos erosivos, e alguma parcela da água de drenagem. Esse primeiro 

pico de carga é observado na primeira semana de outubro, época em que se registrou a 

primeira grande chuva do período na bacia. O que se observa é que, depois desse primeiro 

evento, tem-se um período de eventos menos expressivos até a segunda quinzena de 

novembro, quando se registra a primeira cheia da bacia. Esses dois momentos explicam os 

dois picos de carga observados na figura 6.27. Depois disso, retorna-se aos níveis médios 

de fósforo do rio. Entretanto, foram observados, assim como na DBO, a existência de dois 

picos de carga registrados na segunda quinzena de janeiro e primeira quinzena de 

fevereiro, sem razões evidentes. 

 

A figura 6.28 mostra a relação entre a vazão e a variável fósforo ao longo do ano. Percebe-

se que com o aumento da vazão há decréscimo na concentração. Outro fato interessante, 

observado na figura 6.27, é que a freqüência quadrimestral não foi capaz de detectar alguns 

picos de carga. 

 

Percebe-se que as cargas acumuladas de fósforo estimadas não variam muito de valores, 

independente da freqüência de amostragem adotada (com exceção da freqüência 

quadrimestral), tanto no período de chuva como no de estiagem, como mostra as figuras 

6.29 e 6.30. 

 



 90

CARGA FÓSFORO TOTAL (PERÍODO ANUAL)

0

1

2

3

4

5

6

7

8/2/2003 19/4/2003 28/6/2003 6/9/2003 15/11/2003 24/1/2004 3/4/2004 12/6/2004
TEMPO

T
O

N

FREQÜÊNCIA QUINZENAL FREQÜENCIA MENSAL
FREQÜENCIA BIMESTRAL FREQÜÊNCIA QUADRIMESTRAL

 
Figura 6.27 – Levantamento de carga de fósforo para o período de um ano, no rio Melchior 

(seção da ETE-Samambaia), considerando diferentes freqüências de amostragem. 
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Figura 6.28 – Hidrograma e polutograma de fósforo total para o rio Melchior (seção da 

ETE-Samambaia). 
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Figura 6.29 – Levantamento da carga acumulada de fósforo no período de estiagem para o 
rio Melchior (seção da ETE-Samambaia). 
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Figura 6.30 – Levantamento da carga acumulada de fósforo no período chuvoso para o rio 
Melchior (seção da ETE-Samambaia). 

 

O valor obtido de carga de fósforo acumulada foi de quase 300 toneladas no período de 

estiagem e por volta de 380 toneladas para o período chuvoso. Essa diferença pode ser 

atribuída à influência da água de drenagem da bacia. 

 

Com relação à influência da freqüência de amostragem na quantificação das cargas anuais 

de poluentes, percebe-se que as freqüências mensais e quinzenais apresentam resultados 

semelhantes. Para freqüências bimestrais e quadrimestrais, os valores são ora 

subestimados, ora superestimados. Para períodos de estiagem essa diferença é mínima, 
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mesmo quando se tem freqüência quadrimestral ou bimestral de amostragem. A variação 

maior é percebida na época de chuva e, para o levantamento anual das cargas, essa 

diferença será o somatório dos efeitos percebidos na época de estiagem com os do período 

chuvoso. (Ver figura 6.31). 

 

– Análise do comportamento da qualidade da água no rio Descoberto na seção à 

montante do reservatório 

 

A sub-bacia delimitada pela seção do rio Descoberto na entrada do reservatório, a condição 

de ocupação é menos antropizada, por se tratar de região de cabeceira. A principal fonte de 

DBO dessa bacia é o escoamento superficial, originado em parcela do núcleo urbano de 

Águas Lindas e em menor extensão de área rural. Essa parcela urbanizada não possui 

arruamento definido e não tem infra-estrutura de saneamento (nem rede de água, nem 

esgotamento sanitário).  
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Figura 6.31 – Levantamento da carga acumulada de fósforo no período anual para o rio 
Melchior (seção da ETE-Samambaia). 

 

Pela análise das figuras 6.32 e 6.33 observa-se que carga acumulada de DBO no período de 

estiagem nessa bacia é em torno de 70 toneladas, enquanto que para o período chuvoso 

essa carga é de 80 toneladas. A diferença (10 toneladas) é atribuída ao escoamento 

superficial sobre o solo. 
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Figura 6.32 – Levantamento da carga acumulada de DBO no período de estiagem para o 
rio Descoberto (seção à montante do reservatório). 
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Figura 6.33 – Levantamento da carga acumulada de DBO no período chuvoso para o rio 
Descoberto (seção à montante do reservatório). 

 
Com relação à influência da freqüência de amostragem no levantamento das cargas desse 

poluente, observa-se, como no caso da seção analisada previamente, que em períodos de 

estiagem não há diferenças significativas em se adotar maior freqüência de coleta. No 

período de chuva, em função da carga que o escoamento superficial arrasta, há diferenças 

significativas quando da adoção de freqüências bimestrais ou quadrimestrais. Para essa 

seção, a freqüência mensal levou a uma quantificação da carga de DBO no período 

chuvoso, muito próximo ao valor calculado pelo levantamento feito com a adoção da 

freqüência quinzenal. 
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A influência da freqüência de amostragem na quantificação anual da carga de DBO é 

mostrada na figura 6.34. 

 

Com relação à carga de fósforo para essa seção (mostrada na figura 6.35), observa-se que, 

para o período de maio à novembro (meses de estiagem) os valores eram baixos, em torno 

de 0,004 toneladas por dia. Nos demais meses, observa-se um aumento substancial desses 

níveis, o que pode ser atribuído ao escoamento superficial sobre a bacia. 
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Figura 6.34 – Levantamento da carga acumulada de DBO no período anual para o rio 
Descoberto (seção à montante do reservatório). 
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Figura 6.35 – Levantamento de carga de fósforo para o período de um ano, no rio 

Descoberto, na seção à montante do reservatório. 
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Para o período de estiagem o levantamento de cargas, portanto, pouco foi influenciado pela 

freqüência de coleta, quando se admite até a freqüência bimestral, como mostra a figura 

6.36. Para freqüência quadrimestral de amostragem a estimativa foi ruim, apresentando 

valor muito diferente das outras freqüências consideradas. Em épocas de chuva, entretanto, 

o que se observa é que as freqüências mensais e quinzenais produzem valores para 

levantamento de carga de fósforo semelhantes, sendo que a adoção de freqüências 

bimensais e quadrimestrais levaria a uma perda significativa de informação, como se 

observa na figura 6.37. 

 

CARGA FÓSFORO ACUMULADA (PERÍODO DE ESTIAGEM)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

28/2/2003 30/3/2003 29/4/2003 29/5/2003 28/6/2003 28/7/2003 27/8/2003 26/9/2003 26/10/2003
DATA

T
O

N

FREQÜÊNCIA QUINZENAL FREQÜÊNCIA MENSAL
FREQÜÊNCIA BIMESTRAL FREQÜÊNCIA QUADRIMESTRAL

 
Figura 6.36 – Levantamento da carga acumulada de fósforo no período de estiagem para o 

rio Descoberto (seção à montante do reservatório). 
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Figura 6.37 – Levantamento da carga acumulada de fósforo no período chuvoso para o rio 
Descoberto (seção à montante do reservatório). 
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Com base na análise da influência da freqüência de amostragem na quantificação de cargas 

de poluentes para a bacia do Descoberto, pode-se afirmar que, de maneira geral, em 

períodos de estiagem a coleta bimensal traduz bem as condições de qualidade da água, 

podendo ser adotada no caso em que o objetivo do monitoramento seja a análise de 

tendências, por exemplo. Já em períodos de chuva percebe-se a necessidade de uma coleta 

mais freqüente. A partir da análise, sugere-se a adoção da freqüência mínima mensal. 

 

O que é percebido, portanto, é que não há regra fixa para definição de freqüência de 

amostragem. Essa freqüência, como já foi comentado, é função primeiramente dos 

objetivos do monitoramento.  

 

6.5 – SUMÁRIO SOBRE PROCEDIMENTOS PARA PROJETO DE REDES DE 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

 
Apesar dos diversos estudos sobre redes de monitoramento em bacias hidrográficas, não há 

como estabelecer uma metodologia geral de projeto. De maneira geral, a literatura prioriza 

uma ou outra etapa do planejamento, e o que se percebe é a escassez de uma bibliografia 

de apoio ao projeto como um todo. 

 

Uma primeira tentativa de elaboração de um “roteiro” de projeto encontra-se no trabalho 

de Sanders et al. (1994). Em literatura nacional, o trabalho de Soares (2001) apresenta-se 

como pioneiro nesse sentido.  

 

Em busca, portanto, de reunir as informações necessárias à elaboração de um projeto de 

rede de monitoramento de qualidade de água em bacia hidrográfica é que se desenvolve o 

presente texto. As principais etapas do projeto da rede aqui destacadas são a seleção das 

variáveis de qualidade da água, a definição dos locais de amostragem e a determinação da 

freqüência de amostragem. 

 

É importante ressaltar que o projeto da rede deve estar sempre em sintonia com os 

objetivos do programa de monitoramento. Conseqüentemente, percebe-se uma dificuldade 
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no estabelecimento de um roteiro para os projetos, devido às particularidades específicas a 

cada um deles. 

 

6.5.1 – Etapa 01 – Seleção das variáveis de qualidade da água 

 

A primeira etapa do projeto refere-se à seleção das variáveis de qualidade da água a 

monitorar. Já nessa primeira etapa é fundamental a definição clara e precisa dos objetivos 

do programa. É importante que se conheça a ocupação da bacia e os usos preponderantes 

de seus recursos hídricos, pois assim tem-se uma noção preliminar das principais variáveis 

a selecionar. No capítulo três deste trabalho discorreu-se sobre as variáveis mais comuns a 

serem medidas em programas de monitoramento e seus significados (sanitário, a relação 

com ocupação do solo, etc.).  

 

De fato, na escolha das variáveis a monitorar, o que se busca são os indicadores que 

melhor possam traduzir informações acerca do estado e evolução do comportamento das 

águas superficiais em termos de qualidade, no caso, ao longo do tempo e do espaço.  

 

Com base nos estudos de Chapman (1998), sugere-se a tabela 3.6 como suporte na seleção 

prévia de variáveis indicadoras de qualidade da água a monitorar (para fins não 

industriais). 

 

Devido às restrições de recursos encontradas, de forma geral, em projetos dessa natureza, 

Soares (2001), com base nos estudos de Huibregtse e Moser (1976), propõe uma 

hierarquização nos níveis de prioridade de cada variável. 

 

É sugerido que se priorize aquelas variáveis com maior probabilidade de exceder os limites 

estabelecidos na legislação (padrão) correspondente. No Brasil, por exemplo, a resolução 

CONAMA 20 estabelece limites para enquadramento dos rios. Caso, então, o objetivo seja 

monitorar determinados cursos com base no uso, que sejam selecionadas as variáveis 

especificadas na legislação CONAMA 20, priorizando aquelas com maior probabilidade de 

exceder os limites descritos nesta. Os cálculos para determinação dessa probabilidade de 

excedência encontram-se bem esquematizados em Soares (2001). 

 

6.5.2 – Etapa 02 – Definição dos locais de amostragem 
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Na etapa de definição dos locais de amostragem é imprescindível o conhecimento da 

região em estudo. Nessa fase, distingue-se dois conceitos: MACROLOCALIZAÇÃO E 

MICROLOCALIZAÇÃO. A macrolocalização refere-se à distribuição dos locais de 

amostragem na escala da bacia hidrográfica, enquanto que a microlocalização é entendida 

na escala do rio (trecho de rio). Para macrolocalização dos pontos de amostragem, 

destacam-se duas metodologias: Sharp (1971) e Dixon et al. (1994), ambas apresentadas 

no capítulo quatro deste trabalho, sendo a primeira aplicada e discutida no presente 

capítulo.  

 

Com relação à metodologia de Sharp, merece destaque a facilidade de aplicação e 

simplicidade em termos de concepção, haja vista sua consideração que é somente 

topológica. Sugere-se, entretanto, que a aplicação dessa metodologia seja guiada pelo 

conhecimento da cobertura do solo, dos usos da bacia, das características físicas e 

hidrogeológicas da mesma e, obviamente, do objetivo do estudo. A metodologia de Dixon 

(1994), por sua vez, não foi investigada a fundo nesta pesquisa, por se considerar que a 

diferença em termos de “ganho de informação” não justificasse seu aprofundamento, 

devido a restrição de tempo. É importante frisar, entretanto, que o próprio autor conclui em 

seu estudo que o esse “ganho de informação” obtido a partir da localização dos pontos de 

amostragem definidos com a aplicação da metodologia por ele proposta é pequeno em 

relação aos resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia de Sharp.   

 

A microlocalização dos pontos de coleta é função da acessibilidade ao local, da 

representatividade da seção das condições do trecho em questão, da existência de 

monitoramento quantitativo na seção, etc. É importante frisar que idealmente o local de 

mistura completa é o mais recomendado para promover a amostragem, razão que deve 

guiar o técnico quando da coleta de amostras. 

 

6.5.3 – Etapa 03 – Determinação da freqüência de amostragem 

 

A freqüência de amostragem de uma rede de monitoramento pode ser a fase mais crítica e 

decisiva do custo da rede. A partir da revisão da literatura, observou-se duas formas de 

definição de freqüências amostrais. A primeira abordagem seria pelo método de Pomeroy e 

Orlob (1967), que indica o número mínimo de amostragens a promover numa bacia, com 

base nos seus índices físicos (área e declividade) e na relação entre a vazão máxima e a 
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mínima do rio principal. A aplicação dessa metodologia pode ser válida para pré-definição 

da freqüência de amostragem em bacias não monitoradas. A crítica sobre essa abordagem é 

a simplificação considerada, uma vez que não contempla aspectos fundamentais na 

definição da freqüência tais como variabilidade das variáveis ao longo do tempo em função 

do uso do solo e/ou da capacidade de depuração do rio, por exemplo. Uma segunda forma 

de se definir a freqüência de amostragem seria com base estatística. A principal crítica a 

esse tipo de abordagem é o fato de que a análise estatística pura, sem o julgamento de um 

profissional especializado, por vezes, gera resultados que indicam necessidade de um 

número grande de amostras, podendo inviabilizar, inclusive, a implantação da rede.  

 

Sugere-se, portanto, uma terceira abordagem quando da definição de freqüências de 

amostragens em projetos de redes de monitoramento. Em bacias não monitoradas propõe-

se a adoção da metodologia adaptada por Soares (2001) de Pomeroy e Orlob. Lembrando 

que, em épocas de estiagem as variáveis possuem menor variabilidade e, portanto, exigem 

amostragens menos freqüentes quando comparadas às épocas chuvosas. No caso de bacias 

já monitoradas, sugere-se que, além da metodologia de Pomeroy e Orlob adaptada por 

Soares, promova-se uma abordagem estatística, se possível dividida por períodos (chuvoso 

e de estiagem) e a posterior verificação do erro gerado em se adotar diferentes freqüências 

de amostragem, para, se preciso, redimensionar a freqüência considerada (a forma de 

verificação do erro cometido quando da adoção de diferentes freqüências de amostragem 

foi desenvolvida no item 6.4 deste capítulo). 

 

Sobre a primeira etapa do processo de determinação de freqüências amostrais, que seria a 

análise estatística, considerando uma distribuição normal para os valores de uma variável 

qualquer, a freqüência para o caso de uma estação com uma única variável é promovida a 

partir da seguinte equação: 

Em que: n – número de amostras por ano; 

               tα/2 – constante tabelada para função normal; 

               R – erro admissível; 

               s2 – variância amostral;   

Para o caso de múltiplas variáveis em uma única estação, pode-se aplicar o procedimento 

anterior para cada variável, encontrando o número de amostras necessárias, 

R

st
n

2

2
*α

= Equação 6.7
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individualmente. Sanders et al. (1994) sugerem, ainda, um outro procedimento, em que 

seja usado um critério para equacionamento do problema e se defina a freqüência amostral 

única para as diversas variáveis na estação. Por exemplo, que para determinado nível de 

confiança, metade da média das médias das variáveis estejam dentro da média dos 

intervalos de confiança, ou seja: 

 

Em que: k – número de variáveis; 

              µi – média populacional da variável i; 

A crítica a esse último procedimento surge do fato de que, em se comparando variáveis de 

ordens de grandezas muito diferentes, àquelas que possuem valores numéricos muito 

baixos serão irrelevantes diante das demais. Por isso é sugerido, se for o caso, a 

ponderação dessas variáveis, como forma de normalizar suas médias.  
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7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

O presente trabalho visou realizar uma revisão bibliográfica e discutir critérios para o 

projeto de redes de monitoramento de qualidade da água em bacias hidrográficas. Tendo 

em vista a escassez de bibliografia especializada na literatura nacional acerca do assunto, 

buscou-se aqui reunir algumas informações importantes a considerar para essa atividade. 

Como forma de abordagem para análise de redes de monitoramento, foram considerados 

três aspectos principais – a seleção das variáveis indicadoras de qualidade da água, a 

definição dos locais de amostragem e a determinação da freqüência de coleta. 

 

Os objetivos da rede de monitoramento devem ser considerados em todas as etapas do 

projeto, sendo o critério principal do programa. Com relação à seleção das variáveis 

indicadoras de qualidade da água, além dos objetivos, essa etapa está diretamente 

relacionada à ocupação do solo e ao uso dos recursos hídricos da bacia.  

 

Com relação à etapa de definição dos locais de amostragem, destaca-se a aplicação da 

metodologia de Sharp (1971), cuja simplicidade de concepção apresenta-se como 

justificativa para sua adoção. Como principal conclusão, é destacada a importância do 

conhecimento do uso do solo nessa etapa, já que as fontes de poluição estão diretamente 

relacionadas à ocupação da bacia. Para futuras pesquisas sobre esse aspecto, recomenda-se 

a investigação da influência de outras variáveis na definição otimizada dos locais de 

amostragem, já que a abordagem de Sharp considera tão somente características 

topológicas da bacia. Sugere-se a busca de relações entre os locais de coleta e as 

características físicas da bacia, como a área de drenagem, densidade de drenagem, 

comprimento dos tributários, por meio, por exemplo, da aplicação da metodologia proposta 

por Dixon et al. (1994). Com o desenvolvimento das técnicas de SIG’s e sensoriamento 

remoto, vislumbra-se uma importância crescente da utilização dessas ferramentas para 

conhecimento do uso e ocupação do solo. Neste trabalho apresentou-se um estudo 

preliminar de correlação entre qualidade da água e cobertura do solo. Dentro do contexto 

das técnicas citadas, sugere-se um aprofundamento no estudo de correlações entre essas 

duas características – qualidade da água e usos do solo, acreditando ser essa uma boa 

solução para o melhor entendimento do comportamento da bacia hidrográfica.  
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A etapa de definição de freqüência de amostragem apresenta-se como a mais explorada em 

termos de estudos existentes de redes de monitoramento. Entretanto, o que se observa nas 

redes em operação, em geral, é a freqüência fixa de amostragem. Dependendo do propósito 

do estudo é eficaz a tomada de amostras suplementares em épocas de cheias. Nesse 

sentido, destaca-se a praticidade do amostrador sifão, desenvolvido originalmente por 

Graczyk et al. (2000) e já de larga utilização em estudos subseqüentes. A crítica sobre o 

sistema, colocada em vários trabalhos, é que o mesmo só coleta amostras na ascensão da 

vazão, durante as cheias. Nesse trabalho, desenvolveu-se um sistema, baseado no 

amostrador sifão já consagrado, que coleta amostras de água na recessão do nível do rio, 

após o pico de cheia. O sistema foi testado e utilizado com sucesso, podendo ser uma 

contribuição para outros estudos. Sugere-se uma investigação mais abrangente acerca da 

influência da freqüência de amostragem na informação extraída pelo programa de 

monitoramento, tal como se fez no capítulo sexto, com a abordagem de quantificação de 

cargas de poluentes. 

 

No caso do caso em estudo, a bacia do rio Descoberto, foram analisadas as freqüências 

fixas de amostragem – quinzenal, mensal, bimestral e quadrimestral, para fins de 

levantamento de cargas de poluentes. Como resultado, obteve-se que, para períodos de 

estiagem a freqüência fixa bimestral mostrou-se eficiente, enquanto que em períodos 

chuvosos a indicação é da freqüência fixa mensal. Não foi investigado neste trabalho a 

tomada suplementar de amostras quando da ocorrência de eventos chuvosos, para fins de 

quantificação de cargas. Mas é sugerido que se estude essa possibilidade, com o uso dos 

amostradores desenvolvido nesta pesquisa, por exemplo. 

 

É importante ressaltar que a definição de redes de monitoramento de qualidade da água é 

uma atividade complexa e que não existe uma metodologia padrão para sua definição. 

Nesse sentido, buscou-se neste trabalho reunir as informações para definição de uma rede 

de monitoramento de qualidade da água. O conhecimento do projetista sobre os 

mecanismos de comportamento da bacia, bem como a clara definição dos objetivos do 

projeto, ainda são os fatores principais na determinação da rede.  
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APÊNDICE A – ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO 

AMOSTRADOR PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA NA 

RECESSÃO DO NÍVEL DO RIO APÓS O PICO DE CHEIA 
 

O processo de concepção do amostrador para coleta de amostras de água na recessão do 

nível do rio após o pico de cheia foi lento e demandou tempo significativo da pesquisa. 

Tentou-se aqui resumir as principais etapas de desenvolvimento deste sistema até se chegar 

à versão final do amostrador confeccionado.  

 

ETAPA 01 – Partiu-se da idéia de se construir um dispositivo que só fosse ativado após a 

passagem, por duas vezes, da superfície livre da água, para assim coletar a amostra. 

Pensou-se, então, em adaptar o sistema de coleta na ascensão do nível d´água da seguinte 

maneira, vedando-se a entrada de água quando da subida do nível do rio e permitindo a 

coleta quando da descida do nível. O primeiro projeto, portanto, foi concebido conforme o 

esquema da figura A.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.1 – Primeira proposta de amostrador para coleta d´água na recessão do nível do 

rio após o pico da cheia. 
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O funcionamento imaginado para esse dispositivo seria o seguinte, a tubulação A estaria 

protegendo o cilindro B que atuaria como vedação para impedir a entrada de água através 

da mangueira C. Essa vedação era garantida por anéis de neoperene no topo e base do 

cilindro. Ao subir o nível do rio, a entrada de água estaria vedada e, portanto, não haveria 

coleta. Quando atingisse o nível D, o cilindro começaria a se encher d´água. A superfície 

livre estando acima do nível E garantiria que tal cilindro não se deslocasse, pelo efeito do 

empuxo. Após a cheia, ao atingir o nível inferior ao E, o cilindro desceria pelo peso da 

água acumulada em seu interior e sobre ele e aí o processo de enchimento do frasco coletor 

se iniciaria. 

 

O primeiro inconveniente é que a amostra seria da água que ficaria acumulada acima do 

cilindro, o que não garantiria que fosse representativa do fluxo descendente do rio, já que o 

cilindro começara a encher desde o nível D. Outro problema identificado era a questão 

dessa vedação do cilindro com os anéis de neoperene. Desconsiderou-se a primeira 

limitação encontrada para verificar se o segundo problema levantado era suficientemente 

grande a ponto de invalidar a idéia. Isso porque para verificação desse problema, alguns 

ensaios no Laboratório de Hidráulica seria suficiente. Constatou-se, portanto, que havia 

mesmo problemas na vedação. Quando se alcançava uma boa vedação, o sistema não 

funcionava ao descer o cilindro, impedindo a entrada de água. Foi pensado, então, em uma 

lubrificação com vaselina entre o cilindro e o tubo A para facilitar o escorregamento do 

cilindro dentro deste. O lubrificante promoveu uma reação entre os anéis de neoperene e o 

PVC, o que fez colar o cilindro no tubo A. Abandonou-se, portanto, essa primeira idéia, e a 

investigação continuou. 

 

ETAPA 02 – Partiu-se para a idéia de se vedar o duto exaustor de ar, pois ao impedir a 

saída de ar, a tomada d´água não seria possível, já que o frasco de coleta estaria 

hermeticamente fechado. O segundo projeto encontra-se esquematizado na figura A.2.  

 

O funcionamento do sistema seria o seguinte, ao subir o nível do rio, atingindo a altura F o 

sistema não permitiria a entrada d´água no frasco, já que a saída do ar estava vedada. 

Quando o nível atingisse a altura G, o cilindro H se encheria d´água e, pelo mesmo 

princípio descrito na etapa 01, ele só escorregaria pelo tubo I depois que o nível, após a 

onda de cheia, ficasse abaixo de J. Nesse momento, então, seria permitida a coleta da 

amostra através da mangueira K. 
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Figura A.2 – Segunda proposta de amostrador para coleta d´água na recessão do nível do 

rio após o pico da cheia. 
 

O grande problema levantado nessa fase foi como realizar a vedação do duto exaustor de 

ar. Sabia-se que a concepção de um sistema de vedação semelhante ao desenvolvido na 

etapa 01 era falha. Pensou-se primeiramente em amarrar um “tapa ouvidos”, encontrados 

em lojas de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), no fundo do cilindro. Inúmeros 

testes foram feitos no laboratório de hidráulica com as mais variadas marcas desses EPI – 

sem sucesso em nenhuma alternativa. 

 

ETAPA 03 – Nessa etapa a idéia de que se devia trabalhar com o sistema exaustor de ar já 

estava consolidada, em função do observado nas duas primeiras etapas. Foi pensado, então, 

uma vedação com válvula de gás, por se tratar de um instrumento concebido para esse fim 
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(vedar gás) e com disponibilidade no mercado. Alguns testes foram feitos no laboratório, 

apresentando sucesso nos resultados.  

 

Nessa fase a preocupação agora era como impedir a entrada acidental de água no cilindro, 

por exemplo, com água da chuva. Pensou-se então no seguinte sistema, esquematizado na 

figura A.3, como solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3 – Detalhe do sistema para impedir a entrada de água de chuva. 

 

Mas o sistema apresentava muitas falhas devido aos anéis de borracha que eram usados 

para segurar o cilindro no tubo. 

 

VERSÃO FINAL – Como etapa final e concepção do sistema tal como implantado, 

pensou-se em, ao invés do cilindro, colocar-se uma garrafa com capacidade de volume 

suficiente para gerar peso e abaixar a válvula de gás quando da recessão do rio após o pico 

de cheia. Foram promovidos mais uma série de testes no laboratório de hidráulica, com 

sucesso nos resultados obtidos. O sistema final encontra-se esquematizado na figura A.4. 
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Figura A.4 – Configuração final do sistema de amostragem para coleta de amostras de 

água na recessão do nível do rio após o pico de cheia. 
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APÊNDICE B – PLANILHAS PADRONIZADAS 
 

Tabela B.1 – Planilha modelo para coleta dos dados das análises em laboratório. 

LOCAL AMOSTRADOR DATA DA COLETA PH Turbidez uT Condutividade mS nitrato 
mg/L Sól.Suspensos (mg/L) 

        
Descoberto Divisa 1 13/10/2003 6,41 163 162 13,9  

        
ETE - Samambaia 1 13/10/2003 6,56 505 374 3,5 864 
ETE - Samambaia 2 13/10/2003 6,8 268 186 5 340 
ETE - Samambaia 3 13/10/2003 6,34 6,34 338 5 352 
ETE - Samambaia 4 13/10/2003 6,28 6,28 313 7 524 

        
Descoberto Mont. Barrag. 1 28/10/2003 5,96 112 10,1 6,5  
Descoberto Mont. Barrag. 1 28/10/2003 6,04 135 7,1 5,7  
Descoberto Mont. Barrag. 1 28/10/2003 5,47 1450 22,8 45  

        
ETE - Samambaia 1 28/10/2003 6,57 411 437 41  
ETE - Samambaia 2 28/10/2003 6,74 224 171 11,3  

        
Descoberto Mont. Barrag. 1 14/11/2003 5,82 780 12,3 17,2 432 

        
Descoberto Divisa 1 14/11/2003 6,48 552 175,2 5,25 780 

        
ETE - Samambaia 1 14/11/2003 6,52 294 378 2,6 664 
ETE - Samambaia 2 14/11/2003 6,65 333 339 1,9 994 

        
        
        

Descoberto Mont. Barrag. 1 24/11/2003 6,08 188 19,5 1,1 226 
Descoberto Mont. Barrag. 2 24/11/2003 6,01 457 13 1,4 757 

        
Descoberto Divisa 1 24/11/2003 6,43 141 149 1,6 416 
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