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RESUMO 

 

PALAVRAS CHAVE: Qualidade da água, rio Coxipó, indicadores ambientais. 

 

A água é um recurso natural de utilização para uma gama de atividades. 

Visando assegurar o uso múltiplo do recurso, essas atividades não podem alterar 

a qualidade do corpo hídrico em detrimento de outras. A Resolução CONAMA 357 

de 17 de Março de 2005 enquadra os corpos hídricos de acordo com as diretrizes 

ambientais visando avaliar se um determinado corpo d’água apresenta condições 

satisfatórias para assegurar os seus usos potenciais. Para classificar um corpo 

hídrico conforme a resolução, é necessário efetuar a caracterização físico-química 

e bacteriológica da água, ou seja, avaliar a sua qualidade, por meio de 

indicadores de qualidade de água. 

Este trabalho tem por objetivo analisar a série histórica de dados de 

monitoramento da qualidade da água do rio Coxipó, à montante e à jusante dos 

deságues dos córregos que cruzam a área urbana de Cuiabá, a fim de inferir 

prováveis impactos na qualidade do corpo hídrico devido à urbanização. Foram 

adotadas as frequências de amostragem semestral (2010) e quadrimestral (2011 

e 2012), utilizando-se as médias obtidas nos respectivos anos dos parâmetros 

físicos temperatura, cor, turbidez, condutividade elétrica e sólidos totais, dos 

parâmetros químicos potencial hidrogeniônico, demanda bioquímica de oxigênio, 

oxigênio dissolvido e cloretos, e dos parâmetros biológicos coliformes totais e 

Escherichia coli. Os serviços de coleta e análise de amostras de água foram 

realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA). 

A análise das médias dos parâmetros por ano, bem como a análise dos 

componentes principais, indicam que os parâmetros físicos de qualidade 

apresentam forte relação com a qualidade hídrica do rio Coxipó, impactando o 

Índice de Qualidade da Água, que apresentou um decréscimo de 2010 a 2012. 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

KEYWORDS : Water Quality, Coxipó River, environmental indicators. 

 

Water is a natural resource utilization for a range of activities. Aiming to 

ensure multiple use of the resource, these activities cannot change the quality of 

the water body at the expense of others. The CONAMA Resolution 357 of March 

17, 2005 falls water bodies in accordance with environmental guidelines to 

evaluate whether a given water body has good quality to ensure their potential 

uses. To classify a water body according to the resolution, it is necessary to 

characterize physico-chemical and bacteriological water, to evaluate their quality 

by means of indicators of water quality. 

This paper aims to analyze the historical monitoring data of water quality of 

the river Coxipó, upstream and downstream of water streams that cross the urban 

area of Cuiabá, in order to infer likely impacts on the quality of the water body due 

urbanization. Were adopted sampling frequencies semester (2010) and quarterly 

(2011 and 2012), using the averages of the respective years of the physical 

parameters temperature, color, turbidity, electrical conductivity and total solids, 

chemical parameters of hydrogen potential, biochemical demand oxygen, 

dissolved oxygen and chlorides, and biological parameters of total coliforms and 

Escherichia coli. The services of collection and analysis of water samples were 

carried out by the State Department of Environment of Mato Grosso (SEMA). 

Analysis of the mean parameters of each year, as well as principal component 

analysis, indicate that the physical parameters of quality are strongly related to the 

water quality of the river Coxipó, impacting the Water Quality Index, which showed 

a decrease from 2010 to 2012. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fornecimento de água potável encontrou grandes dificuldades, e ainda 

está sendo estruturado para comportar a demanda da população atual. A coleta e 

tratamento de efluentes, menos prioritários do ponto de vista emergencial, ainda 

atende uma pequena parcela da população. Por conta disso, um volume 

considerável de esgoto é lançado nos corpos hídricos, e não é um problema 

simples e rápido de ser resolvido, pois por um lado os esgotos não podem ter sua 

geração suspensa, e por outro lado, exigem grandes investimentos estruturais. 

O crescimento populacional e urbano de cidades na maioria das vezes 

ocorre de forma desordenada. Cuiabá se encaixa neste perfil, uma vez que 

mostrou acentuado crescimento populacional nas duas últimas décadas. 

Entretanto a infraestrutura não acompanhou este crescimento, e formaram-se 

áreas de invasão, aglomerados dispersos sem planejamento, e muitos bairros 

sem a mínima estrutura de saneamento básico. 

 Na contramão deste processo, o plano diretor do município surge 

estabelecendo critérios para a ocupação urbana. Dentre eles, que edificações 

habitacionais ou comerciais que demandem a utilização de água e esgoto devem 

ser instaladas mediante viabilidade, e que o fornecimento de água é condicionado 

à coleta e tratamento do esgoto. Restaram aos empreendimentos estabelecidos 

anteriormente a estas exigências, buscarem a adequação legal. 

  O lançamento de efluentes em corpos hídricos, tratados ou não, precisa 

ser monitorado de forma a assegurar que os indicadores ambientais sejam 

mantidos em níveis aceitáveis, para que não haja comprometimento das biotas 

aquáticas, e não impeça os usos múltiplos do manancial. A manutenção da coleta 

e tratamento de esgoto de forma a manter baixas concentrações de matéria 

orgânica e coliformes, e concentrações mínimas de oxigênio dissolvido, concentra 

uma parte bem relevante desse monitoramento. 

Este trabalho tem por objetivo analisar a série histórica de dados de 

monitoramento da qualidade da água do Rio Coxipó, à montante e à jusante dos 

deságues dos córregos que cruzam a área urbana de Cuiabá, a fim de avaliar 

indicadores, correlacionar grupos de indicadores pela análise de componentes 

principais e calcular o índice de qualidade das águas para os pontos e períodos 
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amostrados, para então inferir prováveis impactos na qualidade do corpo hídrico 

devido à urbanização. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Urbanização e seus impactos nos recursos hídricos 

 

 Define-se a criação de cidades como urbanização. Esse processo provoca 

um enorme impacto no meio natural, interferindo na troca de energia entre os 

componentes bióticos e abióticos, alterando a dinâmica das populações dos 

organismos, e consequentemente a ciclagem da água e dos nutrientes (PHILIPPI, 

2010). 

 Os problemas do ambiente urbano relacionam-se com habitação, gestão 

de resíduos sólidos, contaminação da água e poluição atmosférica (PHILIPPI, 

2010). 

 Um fator importante decorrente da urbanização é a substituição de 

superfícies naturais por pavimentação, impedindo a infiltração das águas de 

chuva, aumentando a taxa de escoamento superficial e conduzindo a água 

rapidamente para o fundo dos vales (PHILIPPI, 2010).  

As águas de escoamento superficial podem transportar grande quantidade 

de resíduos, podendo bloquear galerias pluviais causando inundações. O córrego 

ou rio principal passa então a ser receptor desses materiais indesejáveis. O 

material que sedimenta vai paulatinamente contribuindo para o entupimento da 

calha do rio, atrapalhando a dinâmica hidrológica natural e propiciando condições 

para futuras inundações de planícies (PHILIPPI, 2010).  

 Uma boa parte da água que entra no sistema urbano para abastecimento 

transforma-se em esgoto após sua utilização. Nas áreas urbanas, as principais 

fontes de águas residuárias compreendem esgotos domésticos (provenientes de 

residências, comércios e instituições públicas), esgotos industriais e esgotos 

especiais (hospitais, shopping centers e aeroportos) (PHILIPPI, 2010). 

Os efluentes domésticos contêm aproximadamente 99,9% de água e 0,1% 

de sólidos (Quadro 1). Uma parte dos sólidos é constituída de partículas 

orgânicas, tais como proteínas, carboidratos e lipídios, e outra parte de partículas 

inorgânicas, como amônia, nitrato, ortofosfatos; e ainda microorganismos como 

bactérias, fungos, protozoários, vírus, helmintos, dentre outros (VON SPERLING, 

1996). 
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Quadro 1: Composição do esgoto doméstico.  

Composição do esgoto doméstico 
Tipo de substâncias Origem Observações 
Sabões Lavagem de louças e roupas - 

 
Detergentes (podem ser ou 
não biodegradáveis) 

Lavagem de louças e roupas A maioria dos detergentes 
contém o nutriente fósforo na 
forma de polifisfato. 

Cloreto de sódio Cozinhas e na urina humana Cada ser humano elimina pela 
urina de 7 a 15 gramas/dia. 

Fosfatos Detergentes e urina humana Cada ser humano elimina, em 
média, pela urina, 1,5 
gramas/dia. 

Sulfatos Urina humana - 
Carbonatos Urina humana - 
Uréia, amoníaco e ácido 
úrico 

Urina humana Cada ser humano elimina de 
14 a 42 gramas de uréia por 
dia. 

Gorduras Cozinhas e fezes humanas - 
Substâncias córneas, 
ligamentos da carne e fibras 
vegetais não digeridas 

Fezes humanas Vão se constituir na porção de 
matéria orgânica em 
decomposição, encontrada nos 
esgotos. 

Porções de amido 
(glicogênio, glicose) e de 
protéicos (aminoácidos, 
proteínas, albumina) 

Fezes humanas Idem 

Urobilina, pigmentos 
hepáticos, etc. 

Urina humana Idem 

Mucos, células de 
descamação epitelial 

Fezes humanas Idem 

Vermes, bactérias, vírus, 
leveduras, etc. 

Fezes humanas Idem 

Outros materiais e 
substâncias: areia, plásticos, 
cabelos, sementes, fetos, 
madeira, absorventes 
femininos, etc. 

Areia: infiltrações nas redes de 
coleta, banhos em cidades 
litorâneas, parcela de águas 
fluviais, etc. 
 
Demais substâncias são 
lançadas indevidamente nos 
vasos sanitários. 

Areias: produções nas ETEs: 
(S. Paulo) 
Pinheiros: de 0,013 a 0,073 
L/m3 (média: 0,041L/m3) 
 
Leopoldina: de 0,003 a 0,022 
L/m3 (média: 0,12 L/m3) 
Fonte: Jordão e Pessoa (1995) 
 
Barueri: de 0,00424 L/m3  
(Fonte: Pergoraro s/d) 

Água - 99,9% 
Fontes: Adaptado a partir de ALMEIDA (1985), JORDÃO e PESSOA (1995) e PERGORARO (s/d). 

 

O ponto de deságue de esgoto constitui estresse ambiental, podendo gerar 

drástico impacto sobre a vida aquática. O efeito depende de fatores como as 

vazões do efluente e do córrego ou rio receptor; quanto maior a vazão do efluente 

e menor a do receptor, mais grave será o impacto. De imediato, algumas 

mudanças na qualidade da água receptora podem ser notadas, como: aumento 
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da matéria orgânica, diminuição de oxigênio dissolvido e presença de substâncias 

nocivas como detergentes, produtos químicos, metais potencialmente tóxicos, 

entre outras. Ocorre impacto sobre a comunidade biológica local, levando à 

tendência de redução da biodiversidade. Há possibilidade de espécies se 

concentrarem nesse ambiente devido à presença de alimento, ocasionando o 

desequilíbrio do ambiente aquático (PHILIPPI, 2010). 

 

2.1.1 Evolução do sistema de coleta e tratamento de esgoto de Cuiabá 

 

Até 1952, Cuiabá - MT não contava com sistema coletor de esgoto, sendo 

projetado neste ano para atender uma área de 627 ha na parte central da cidade, 

com capacidade de 160 L/s com tratamento em 8 módulos de 20 L/s, cada. O 

lançamento do efluente final da estação depuradora seria no rio Cuiabá a 36 m da 

margem, por tubulação submersa. Desse projeto foram construídos, até 1958, 

apenas 18 Km de rede coletora, havendo 3.300 m de coletor tronco ao longo do 

córrego da Prainha e um módulo de estação de tratamento nas proximidades do 

cruzamento da avenida Senador Metello e Prainha, demolido em 1978, quando da 

duplicação e pavimentação do último trecho da avenida Tenente-Coronel Duarte. 

Ainda hoje essas redes funcionam, mas encontram-se seccionadas em vários 

pontos, em virtude de obras de drenagem realizadas nas vias públicas, com 

escoamento sem tratamento para o canal da Prainha (CUIABÁ, 2013). 

Com o advento de financiamentos para a construção de conjuntos 

habitacionais, fizeram-se sistemas isolados de esgotamento sanitário em diversos 

núcleos habitacionais. Em 1985 deu-se início ao projeto de sistema de coleta com 

separador absoluto para Cuiabá e Várzea Grande, chamado sistema 

convencional integrado de esgotamento sanitário. Este sistema visava o 

tratamento do esgoto sanitário pela estação de tratamento de esgoto Dom 

Aquino. Hoje Cuiabá possui 57.119 ligações faturadas de esgoto e rede coletora 

de 648,29 Km (CUIABÁ, 2013). 

O sistema de coleta compõe-se de três sistemas distintos: o sistema misto 

(águas pluviais e esgoto), o sistema separador absoluto (coleta separadamente o 

esgoto e as águas pluviais), e o sistema condominial (coleta dentro dos lotes 

urbanos). O sistema de tratamento opera com 45 estações de tratamento de 
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esgoto. O principal sistema é a Estação de Tratamento de Esgoto Dom Aquino, 

de lodo ativado com aeração prolongada e vazão, de 620 L/s de esgoto (CUIABÁ, 

2013). 

A atual cobertura de atendimento por redes de esgoto na região urbana de 

Cuiabá, considerando a divisão dessa região em sub-bacias hidrográficas, é 

mostrada na Figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1: Cobertura de saneamento nas Sub-bacias hidrográficas de Cuiabá. As linhas azuis 
indicam redes de água, e as linhas laranja, redes de água e esgoto. Fonte: Bentley (CAB Cuiabá) 
e Google Earth, 2013, adaptado por Danilo Ribeiro. 

 

 De acordo com o mapa de cobertura de serviço de coleta de esgoto por 

sub-bacias hidrográficas de Cuiabá, podemos verificar que o rio Coxipó recebe 

influências das sub-bacias 20C, 20D, 20 A, 20B, 20F e 20E. A sub-bacia 20C 

possui uma área considerável coberta pelo serviço de coleta de esgoto, porém a 

área sem cobertura representa uma boa parcela da área urbanizada. A sub-bacia 

20A não possui rede de esgoto, a 20B tem cobertura em uma parcela muito 
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pequena, e as sub-bacias 20D, E e F possuem aproximadamente metade da área 

urbanizada sem cobertura pelo serviço. As regiões não cobertas pelo serviço de 

coleta de esgoto lançam seus resíduos líquidos, passando por fossa séptica ou 

não, em galerias fluviais, canais ou córregos, sendo drenados para o rio Coxipó. 

 

2.2 Aspectos Legais e Políticos da Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

A questão da qualidade das águas ganhou evidência com a sanção da Lei 

Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (OLIVEIRA; CAMPOS; PINTO, 2010).  

O enquadramento de corpos d'água é um instrumento legal do arcabouço 

da legislação ambiental brasileira contemplado na Política Nacional de Recursos 

Hídricos. Sua regulamentação está contida nesta mesma lei, bem como em 

outros instrumentos jurídicos, como a Resolução CONAMA 357 de 17 de Março 

de 2005. 

A Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 enquadra os corpos 

hídricos de acordo com as diretrizes ambientais e estabelecendo os padrões 

restritivos para lançamento de efluentes. Para avaliar se um determinado corpo 

d’água apresenta condições satisfatórias para assegurar os seus usos potenciais, 

conforme classificação da Resolução é necessário efetuar a caracterização físico-

química e bacteriológica da água, ou seja, avaliar a sua qualidade, por meio de 

indicadores de qualidade de água, cujos limites estabelecidos são apresentados 

no Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2: Valores máximos permitidos para os indicadores em questão, de 
acordo com a Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 para corpos 
hídricos de Classe II. 
 
Indicador Valor Máximo Permitido 
Temperatura - 
pH 6,0 a 9,0 
Cor 75 mg Pt/L 
Turbidez 100 NTU 
Condutividade Elétrica - 
DBO 5 mg/L 
OD > 5 mg/L 
Coliformes Totais 1.000/100 mL 
E-coli 1.000/100 mL 
Sólidos Totais - 
Cloretos 250 mg/L 

 

O Artigo 42 da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 

determina que enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as 

águas doces serão consideradas como classe 2. O procedimento de 

enquadramento dos corpos d’água é estabelecido pelo Artigo 4º da Resolução 

CONAMA n° 12, de 19/07/2000, prevendo que: 

“Os procedimentos para o enquadramento de corpos de água em classes segundo 
os usos preponderantes deverão ser desenvolvidos em conformidade com o Plano 
de Recursos Hídricos da bacia e os Planos de Recursos Hídricos Estadual ou 
Distrital, Regional e Nacional e, se não existirem ou forem insuficientes, com base 
em estudos específicos propostos e aprovados pelas respectivas instituições 
competentes do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, observando as 
seguintes etapas 
I - diagnóstico do uso e da ocupação do solo e dos recursos hídricos na bacia 
hidrográfica; 
II - prognóstico do uso e da ocupação do solo e dos recursos hídricos na bacia 
hidrográfica. 
III - elaboração da proposta de enquadramento; e 
IV - aprovação da proposta de enquadramento e respectivos atos jurídicos. 
Parágrafo único - No preparo da proposta de enquadramento deverão ser 
compiladas, em Relatório Técnico, as informações reunidas nos estudos 
desenvolvidos para os Planos de Recursos Hídricos da bacia, que deverão ser 
consubstanciadas mediante diagnóstico e prognóstico do uso e da ocupação do 
solo, bem como no aproveitamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. Na 
eventualidade de não estarem disponíveis as informações necessárias para o 
preparo da proposta de enquadramento no Plano de Recursos Hídricos, estas 
deverão ser levantadas com o detalhamento compatível.” (Resolução CONAMA n° 
12, de 19/07/2000). 

 

 Dada a obrigatoriedade de ser feito um estudo detalhado da bacia 

hidrográfica, bem como os elevados custos deste estudo, os órgãos gestores dos 

recursos hídricos não estão avançando no enquadramento dos corpos hídricos, 

nem na determinação dos usos preponderantes. Enquanto isso, as condições 

atuais de degradação seguem ocorrendo, ainda que não regulamentadas. 
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Estabelece-se a Outorga de direito de uso de recursos hídricos como 

instrumento desta política em Mato Grosso (Lei Estadual MT nº 6.954 de 05 de 

novembro de 1997), como critério para liberação de Licenças Prévia, de 

Instalação e de Operação pelo órgão ambiental (Decreto SEMA-MT nº 336 de 06 

de Junho de 2007 – implementada em 2010). Os empreendimentos que 

obtiveram licenças ambientais antes desta nova exigência poderiam ter 

renovação da licença já existente e obtenção de licenças subsequentes (Portaria 

SEMA-MT nº 012, de 25 de Janeiro de 2010).  

Os problemas começam quando se verifica que os corpos hídricos de 

domínio estadual, receptores de efluente de Estações de Tratamento de Esgoto 

instaladas de 1980 a 2009, não possuem volume para diluir estes lançamentos, 

de acordo com os critérios da Resolução CEHIDRO-MT nº 29, de 24 de Setembro 

de 2009. Além disso, a consideração de córregos não enquadrados como rio de 

Classe II (Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005) alinha o padrão de 

lançamento à classe do corpo hídrico, nesse caso fictício, já que os indicadores 

de qualidade da Classe II são bem superiores à qualidade atual da água do 

córrego. 

Nestes casos, a Resolução SEMA-MT n° 39 de 11/11/2010 prevê em seu 

Art. 7° que:  

“Na avaliação da outorga de diluição de empreendimentos que possuíam 

licença ambiental vigente até a data de 24 de setembro de 2009, poderá 

ser feito o enquadramento transitório do trecho de rio e serem 

estabelecidas metas progressivas de melhoria de qualidade da água”. 

(Resolução SEMA-MT n° 39, 11/11/2010) 

 As metas progressivas precisam basear-se em critérios que ponderem a 

capacidade do município de remover fontes de incremento de poluição (como 

moradores de áreas de invasão que lançam esgoto in natura em córregos) e a 

prevenção de que os córregos sejam totalmente descaracterizados e se tornem 

canal de escoamento de esgoto. 

Analisando a condição atual dos córregos que passam pela área urbana de 

Cuiabá, ainda que partindo do senso comum, não munidos de equipamentos ou 

formação específica, é fácil concluir que a qualidade das águas não oferece 

condições de banho e pesca, muito menos de abastecimento para o consumo 

humano.  
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Dessa forma, o Município deve estabelecer, mediante lei municipal, as 

condições de ocupação do solo por meio de seu plano diretor e da Lei de 

Zoneamento, restringir a instalação de empresas que lancem efluentes em 

desacordo com a classe do corpo d’água. Cabe a ele também oferecer, direta ou 

indiretamente, estrutura para coleta e tratamento do esgoto doméstico.  

Por outro lado, é outorgado ao município o poder de polícia, permitindo 

coibir a ocupação de Áreas de Preservação Permanente para qualquer finalidade, 

impedindo o lançamento de esgoto e resíduos sólidos nos corpos d’água.  

 

2.3 Indicadores ambientais de qualidade hídrica 

 

Os processos que ocorrem no corpo hídrico e na bacia hidrográfica são 

traduzidos por meio das características físicas, químicas, biológicas e radiológicas 

das águas naturais, como consequência da capacidade de dissolução das 

substâncias e de transporte pelo escoamento superficial e subterrâneo. Essas 

características são agrupadas em físicas, químicas e biológicas, e para cada um 

deles são estabelecidos padrões de potabilidade nacional, americano e mundial 

(Organização Mundial de Saúde). No Brasil, utilizamos como referência de 

qualidade de água bruta a Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005, e 

para água tratada a Portaria 2914 do Ministério da Saúde, de 12 de Dezembro de 

2011(LIBÂNIO, 2010). 

 

2.3.1 Indicadores físicos de qualidade  

  

 As características físicas das águas representam impacto imediato ao 

consumidor, podendo ocasionar a recusa da água de abastecimento. Esta 

percepção imediata se relaciona aos sentidos da visão (turbidez e cor), paladar e 

olfato (sabor e odor) (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Temperatura: A temperatura dos fluidos em geral indica a magnitude da 

energia cinética do movimento aleatório das moléculas e sintetiza o fenômeno de 

transferência de calor à massa líquida. Águas com temperatura elevada 

favorecem maior percepção gustativa de problemas de odor e sabor, tendendo a 
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ser rejeitada pela população em termos de consumo, além de dissolver 

constituintes orgânicos e inorgânicos que lhe conferem tais características . No 

Brasil, devido à dificuldade da variação de temperatura da água para 

abastecimento de grandes populações, o padrão de potabilidade não estabelece 

valor máximo de temperatura (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Cor: é conferida por partículas minúsculas finamente dispersas de origem 

predominantemente orgânica, ao refletirem a radiação solar. As águas de 

abastecimento são caracterizadas de acordo com a cor aparente (partículas 

suspensas) e cor verdadeira (determinação da cor após centrifugação ou filtração 

da amostra). A cor verdadeira constitui-se em importante indicador de matéria 

orgânica presente nas águas naturais. As águas naturais apresentam cor 

verdadeira entre 0 e 200 u.c., no entanto regiões ricas em vegetação conferem 

coloração naturalmente escura aos corpos d’água (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Turbidez: indica a concentração de partículas suspensas e coloidais 

presentes na massa líquida, conferida por argilas, silte, plâncton, microrganismos 

e matéria orgânica e inorgânica particulada. No Brasil, a turbidez dos corpos 

d’água é particularmente elevada em regiões com solos erodíveis, onde as 

precipitações podem carrear partículas de argila, silte, areia, fragmentos de rocha 

e óxidos metálicos do solo. A turbidez natural das águas superficiais está 

normalmente entre 3 e 500 NTU (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Condutividade Elétrica: A condutividade elétrica indica a capacidade da 

água natural de transmitir a corrente elétrica em função da presença de 

substâncias dissolvidas que se dissociam em íons de ferro e manganês, além de 

K+, Cl-, Na+, Ca+2, Mg+2, sendo diretamente proporcional à concentração iônica. Já 

a presença de compostos orgânicos reduz a transmissão da corrente elétrica 

(LIBÂNIO, 2010). 

 

� Sólidos Totais: correspondem a toda matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura 

pré-estabelecida durante um tempo fixado (CETESB, 2013). 
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2.3.2 Indicadores químicos de qualidade  

 

Os parâmetros químicos são importantes para a caracterização da 

qualidade da água, permitindo sua classificação pelo conteúdo mineral, 

determinação de seu grau de contaminação e evidenciação dos picos de 

concentração de poluentes tóxicos (MACÊDO, 2004).  

Um grande número de elementos ou compostos químicos pode ocorrer na 

água, naturalmente ou por contaminação. Quando os níveis dessas substâncias 

químicas estão acima dos níveis aceitáveis, podem por si só ou em combinação 

com outras, afetar as atividades metabólicas dos seres vivos que dependam do 

corpo hídrico. 

 

� Potencial Hidrogeniônico: consiste na concentração de íons H+ nas águas, 

e representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do ambiente 

aquático. O potencial hidrogeniônico das águas naturais de superfície varia entre 

6,0 e 8,5, sendo adequado para a manutenção da vida aquática (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Oxigênio Dissolvido: é o parâmetro mais importante para expressar a 

qualidade de um ambiente aquático. Teores mínimos de 2 a 5 mg/L de oxigênio 

dissolvido são necessários para a manutenção da vida aquática aeróbia 

(LIBÂNIO, 2010). 

 

� Demanda Bioquímica de Oxigênio: expressa a presença de matéria 

orgânica, constituindo-se importante indicador da qualidade das águas naturais. 

Indica mais especificamente a intensidade do consumo de oxigênio que as 

bactérias necessitam para a estabilização da matéria orgânica, passível de ser 

estabilizada biologicamente. Mananciais de água de abastecimento apresentam 

comumente DBO inferior a 5 mg/L (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Cloretos: é o ânion Cl- que se apresenta nas águas subterrâneas, oriundo 

da percolação da água através de solos e rochas (CETESB, 2013). 

Os cloretos em concentrações acima de 250 mg/L, conferem um gosto 

salgado à água. Os problemas ambientais acarretados pelos cloretos estão 
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relacionados com o potencial osmótico, que afetam a vida dos seres aquáticos de 

água doce (NUVOLARI, 2003). 

 

� Fósforo: ocorre quase sempre na forma de fosfato derivado do ácido 

fosfórico. A parcela orgânica do fosfato apresenta-se complexada à matéria 

orgânica dos organismos integrantes do ecossistema aquático. Já o fosfato 

inorgânico origina-se da lixiviação de rochas fosfatadas. É um nutriente essencial 

para o crescimento das algas, cianobactérias e plantas aquáticas, representando 

um fator limitante ao desenvolvimento das mesmas, tendo em vista que é pouco 

abundante (LIBÂNIO, 2010). 

O fósforo não apresenta inconveniente de ordem econômica ou significado 

sanitário para águas de consumo humano, não integrando os padrões de 

potabilidade (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Nitrogênio: pode ser encontrado nos corpos d’água sob as formas: (i) 

nitrogênio orgânico (uréia, aminoácidos); (ii) nitrogênio molecular (perdas da 

atmosfera; (iii) amoniacal (redução em condições anaeróbias); (iv) nitrito e nitrato 

(oxidação em condições aeróbias). Constitui nutriente essencial ao crescimento 

de algas, cianobactérias e plantas aquáticas, retornando ao meio pela excreção 

do fitoplâncton. Além da origem natural, o nitrogênio nas águas denota 

lançamentos de despejos domésticos, nas formas de nitrogênio orgânico e 

amônia. O gás amônia, convertido em situações de pH elevado, é nocivo a 

algumas espécies de peixe mesmo na ordem de 0,5 mg/L (LIBÂNIO, 2010). 

 

2.3.3 Indicadores biológicos de qualidade  

 

 As características biológicas das águas naturais referem-se aos diversos 

microrganismos que habitam o ambiente aquático, oportunizando a transmissão 

de doenças por ingestão ou contato com a água contaminada. Outro aspecto é 

transformação de matéria orgânica por bactérias dentro dos ciclos 

biogeoquímicos de diversos elementos, obtendo-se compostos minerais 

orgânicos como nitratos, sulfatos e fosfatos, passíveis de serem assimilados por 

outros microrganismos (LIBÂNIO, 2010). 
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� Coliformes Totais: inclui amplo grupo de bactérias capazes de sobreviver 

no meio aquático, fermentar a lactose e produzir ácido ou aldeído em 24 horas à 

temperatura de 35 a 37º C (LIBÂNIO, 2010). 

 

� Escherichia coli: compõe 90% do grupo de bactérias denominadas 

termotolerantes (capazes de fermentar a lactose em temperaturas em torno de 

44,5º C). E. coli apresenta tempos variáveis de sobrevivência no ambiente, e 

algumas formas são capazes de causar sérios problemas intestinais (LIBÂNIO, 

2010). 

 

2.3.4 Índice de Qualidade da Água 

 

O IQA é utilizado para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso 

para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no 

cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo 

lançamento de esgotos domésticos, sendo eles oxigênio dissolvido (peso 0,17), 

coliformes termotolerantes (peso 0,15), potencial hidrogeniônico (peso 0,12), 

demanda bioquímica de oxigênio (peso 0,10), temperatura (peso 0,10), nitrogênio 

total (peso 0,10), fósforo total (peso 0,10), turbidez (peso 0,08) e sólidos totais 

(peso 0,08). Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade 

(q), obtido do respectivo gráfico de qualidade em função de sua concentração ou 

medida. O cálculo do IQA é feito por meio do produtório ponderado dos nove 

parâmetros, segundo a seguinte fórmula: 

 

onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do 

respectivo gráfico de qualidade, em função de sua concentração ou medida 

(resultado da análise); 
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wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua 

importância para a conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 

1, de forma que: 

 

sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

A classificação da qualidade considera que a água com valores de IQA de 

0 – 25, em Mato Grosso, está com péssimas condições de qualidade; 26 - 50 

ruim, 51- 70 razoável; 71 – 90 boa; e 91-100 ótima (CETESB, 2013). 

 

Quadro 3: Avaliações de qualidade da água de acordo com os valores de Índice 
de Qualidade das Águas obtido. 
 

Faixas de IQA 
 

Avaliação da Qualidade da Água 
 

91-100 Ótima 

71-90 Boa 

51-70 Razoável 

26-50 Ruim 

0-25 Péssima 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Indicadores De Qualidade - Índice De Qualidade Das 
Águas 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

Este estudo buscou avaliar a interferência da urbanização de Cuiabá sobre 

a qualidade da água de corpos hídricos, especificamente o rio Coxipó. A região 

hidrográfica do rio Paraguai, na qual se insere a bacia hidrográfica do rio Coxipó, 

abrange uma área total de 363.445 Km2, que representa 4,6% do território 

nacional. Desta área, 51,8% localiza-se no estado de Mato Grosso do Sul e 

48,2% em Mato Grosso (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2005). 

A área de estudo, compreendida pela região urbana do município de 

Cuiabá – MT é drenada pelo rio Cuiabá e seus afluentes, dos quais se destacam 

o Rio Coxipó e inúmeros outros córregos, tais como: Córrego da Prainha, Ribeirão 

da Ponte, Manoel Pinto, Moinho, Barbado, Gambá e São Gonçalo (CUIABÁ, 

2013). 

 

3.2 Obtenção dos dados analíticos 

 

Foi utilizada uma base de dados fornecida pela Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, constituída de medidas de parâmetros químicos, físico-químicos e 

microbiológicos, de acordo com os procedimentos analíticos estabelecidos pelo 

Standard Methods of Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 1995), feitas no período de 2010 - 2012 em águas do Rio 

Coxipó. As amostras foram coletadas em 3 pontos:  

(1) a montante do distrito Coxipó do Ouro, coordenadas geográficas aproximadas 

15°29'27,82" S e  55°58'57,19" W (Ponto 1);  

(2) nas proximidades da ponte sobre o rio na estrada do Moinho (período 2010), 

coordenadas aproximadas 15°37'29,51" S e  56°02'10,84" W, alterado para a 

avenida das Torres nas amostragens de 2011 e 2012, coordenadas aproximadas 

15°37'09,95" S e  56°00'49,26" W (Ponto 2);  

(3) nas proximidades da ponte sobre o rio na avenida Fernando Correa da Costa,  

coordenadas aproximadas 15°37'31,09" S e  56°03'36,22" W (Ponto 3).  



 

O trecho enfocado apresenta um percurso de ce

alto curso do Rio Coxipó, e sua localização no Estado de Mato Grosso é 

apresentada na Figura 2.

Figura 2: Pontos de coleta para monitoramento ambiental do rio Coxipó pela Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente. Fonte: Google 

  

Em termos de urbanização, 

Ponto 1 ao Ponto 3. Em termos gerais, pode

amostrados: 

• Ponto 1 - área de mata ciliar bem preservada, com 

antrópicas no entorno (

• Ponto 2 – em 2010 possuía

já recebendo contribuições do córrego Embaúval, que drena a região do 

Tijucal, e do córrego Urubú, qu

Esses deságues representam um ponto de contribuição de carga orgânica por 

esgotos domésticos, tendo em vista que boa parte destas regiões não é 

coberta pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto; o entorno do Po

de 2011 e 2012 é uma região com mata ciliar bem preservada, porém com 

expressivo crescimento 

vegetação e favorecimento da ocorrência de carreamento de sólidos para o 

corpo hídrico;  

• Ponto 3 – é uma área c

antropização significativa. Neste ponto, o rio Coxipó já recebeu a contribuição 

do córrego do Moinho, que tem, por sua vez, contribuição dos córregos Três 

O trecho enfocado apresenta um percurso de cerca de 35  km da região do 

alto curso do Rio Coxipó, e sua localização no Estado de Mato Grosso é 

igura 2. 

Pontos de coleta para monitoramento ambiental do rio Coxipó pela Secretaria do Estado 
Fonte: Google Earth, 2013, adaptado por Rodrigo Mattos. 

Em termos de urbanização, verifica-se um aumento progressivo a partir 

. Em termos gerais, pode-se descrever o entorno

área de mata ciliar bem preservada, com poucas influências 

antrópicas no entorno (agricultura familiar não expressiva);  

2010 possuía uma mata ciliar razoavelmente preservada, porém 

já recebendo contribuições do córrego Embaúval, que drena a região do 

Tijucal, e do córrego Urubú, que drena a região do Recanto dos Pássaros. 

Esses deságues representam um ponto de contribuição de carga orgânica por 

esgotos domésticos, tendo em vista que boa parte destas regiões não é 

coberta pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto; o entorno do Po

uma região com mata ciliar bem preservada, porém com 

expressivo crescimento habitacional e consequentemente, supressão de 

vegetação e favorecimento da ocorrência de carreamento de sólidos para o 

é uma área consolidada, com estreita mata ciliar preservada e 

antropização significativa. Neste ponto, o rio Coxipó já recebeu a contribuição 

do córrego do Moinho, que tem, por sua vez, contribuição dos córregos Três 
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rca de 35  km da região do 

alto curso do Rio Coxipó, e sua localização no Estado de Mato Grosso é 

 

Pontos de coleta para monitoramento ambiental do rio Coxipó pela Secretaria do Estado 
 

se um aumento progressivo a partir do 

se descrever o entorno dos pontos 

poucas influências 

uma mata ciliar razoavelmente preservada, porém 

já recebendo contribuições do córrego Embaúval, que drena a região do 

e drena a região do Recanto dos Pássaros. 

Esses deságues representam um ponto de contribuição de carga orgânica por 

esgotos domésticos, tendo em vista que boa parte destas regiões não é 

coberta pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto; o entorno do Ponto 2 

uma região com mata ciliar bem preservada, porém com 

habitacional e consequentemente, supressão de 

vegetação e favorecimento da ocorrência de carreamento de sólidos para o 

onsolidada, com estreita mata ciliar preservada e 

antropização significativa. Neste ponto, o rio Coxipó já recebeu a contribuição 

do córrego do Moinho, que tem, por sua vez, contribuição dos córregos Três 



 

Barras, Gumitá, Cajú e Carumbé, que drenam a região

recebendo significativa contribuição de esgotos domésticos de moradores de 

áreas não cobertas pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de 

moradores de áreas invadidas, que além de lançar esgoto sem tratamento, 

lançam resíduos sólidos no leito dos córregos.

As imagens aéreas dos quatro pontos são agrupadas na Figura 3.

Figura 3: (a) Imediações da área a montante do distrito Coxipó do Ouro 
Proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na estrada do Moinho 
proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na avenida das Torres 
Nas proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na avenida Fernando Correa da Costa 
Fonte: Google Earth, 2013, adaptado por Rodrigo Mattos.

Barras, Gumitá, Cajú e Carumbé, que drenam a região 

recebendo significativa contribuição de esgotos domésticos de moradores de 

áreas não cobertas pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de 

moradores de áreas invadidas, que além de lançar esgoto sem tratamento, 

idos no leito dos córregos. 

As imagens aéreas dos quatro pontos são agrupadas na Figura 3.

Imediações da área a montante do distrito Coxipó do Ouro 
Proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na estrada do Moinho - Ponto 2 em 2010. 
proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na avenida das Torres - Ponto 2 em 2011 e 2012. 
Nas proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na avenida Fernando Correa da Costa 
Fonte: Google Earth, 2013, adaptado por Rodrigo Mattos. 
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 da grande CPA, 

recebendo significativa contribuição de esgotos domésticos de moradores de 

áreas não cobertas pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de 

moradores de áreas invadidas, que além de lançar esgoto sem tratamento, 

As imagens aéreas dos quatro pontos são agrupadas na Figura 3. 

 
Imediações da área a montante do distrito Coxipó do Ouro – Ponto 1. (b) 

Ponto 2 em 2010. (c) Nas 
Ponto 2 em 2011 e 2012. (d) 

Nas proximidades da ponte sobre o rio Coxipó na avenida Fernando Correa da Costa - Ponto 3. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Foram adotadas as frequências de amostragem semestral (2010) e 

quadrimestral (2011 e 2012), utilizando-se as médias obtidas para os indicadores 

temperatura, cor, turbidez, condutividade elétrica, sólidos totais, potencial 

hidrogeniônico, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, cloretos, 

coliformes totais e Escherichia coli, em cada um dos pontos nos respectivos anos. 

Os valores médios foram utilizados na plotagem dos gráficos por indicador.  

Para o cálculo do índice de qualidade da água, utilizou-se a média anual, 

em cada um dos pontos, dos indicadores sólidos totais, turbidez, coliformes totais, 

demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, potencial 

hidrogeniônico, temperatura e oxigênio dissolvido. Os serviços de coleta e análise 

de amostras de água foram realizados pela Secretaria do Estado de Meio 

Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT). Os dados foram disponibilizados em uma 

tabela eletrônica via e-mail, enviado pelo setor de monitoramento ambiental. 

Adicionalmente, para efeito de consulta, utilizou-se o monitoramento de 

córregos realizados pela CAB Cuiabá, que disponibilizou a cópia dos laudos 

gerados pelo laboratório Aquanálise, prestador do serviço. A coleta foi pontual, 

entre os dias 29/10/2012 e 09/11/2012, em pontos a montante do deságue no rio 

Coxipó, dos córregos Embaúval, Urubú, Moinho, Carumbé, Cajú, Gumitá, sem 

denominação afluente rio Coxipó, sem denominação afluente do Moinho, e Três 

Barras contemplando os parâmetros temperatura do ar, temperatura da água, cor, 

turbidez, fósforo total, demandas química e bioquímica de oxigênio, oxigênio 

dissolvido e coliformes totais, dos quais transcreveu-se para uma tabela os 

parâmetros temperatura da água, cor, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio, 

oxigênio dissolvido e coliformes totais. 

 

3.3 Tratamento estatístico dos dados 

 

Os dados de monitoramento foram agrupados por ano (2010/2011/2012) e 

calculados a média, mediana e desvio padrão dos resultados de cada parâmetro, 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Estatística descritiva dos resultados de monitoramento dos indicadores 

de qualidade hídrica do rio Coxipó. 

T
em

p
er

at
u

ra
  Média Mediana Desvio Padrão 

2010 29,9500 30,1000 0,5958 

2011 27,2222 27,0000 2,9325 

2012 26,7889 28,4000 3,9463 

p
H

 2010 7,3233 7,2700 0,3358 
2011 7,3811 7,3200 0,2790 
2012 7,5256 7,6700 0,4451 

C
o

r 2010 16,6500 16,4500 5,3728 
2011 27,3889 26,3000 7,2240 
2012 29,3667 32,4000 15,8145 

T
u

rb
id

ez
 

2010 3,2900 2,7650 1,8657 

2011 14,4000 10,1000 13,0162 

2012 46,8111 7,7000 14,6112 

C
o

n
d

u
ti

vi
d

ad
e 

E
lé

tr
ic

a 

2010 22,5417 12,0300 22,2989 

2011 36,6778 46,9000 21,4141 

2012 46,8111 51,8000 34,2913 

D
B

O
 2010 1,1667 1,0000 0,4082 

2011 1,6444 1,0000 0,8777 
2012 1,8889 1,0000 1,1667 

O
D

 2010 6,4667 6,4300 0,4468 
2011 6,8689 6,9100 0,7558 
2012 7,3211 7,5400 0,9940 

C
o

lif
o

rm
es

 
T

o
ta

is
 

2010 14555,3333 17327,0000 11038,5057 

2011 15660,6667 17329,0000 9727,8424 

2012 13161,6667 10462,0000 8906,3962 

E
s

c
h

e
ri

c
h

ia
 

c
o

li
 

2010 2553,6667 1288,5000 3084,0120 

2011 5509,7889 1658,0000 6699,1464 

2012 4867,8556 2489,0000 5146,7863 

S
ó

lid
o

s 
T

o
ta

is
 2010 29,9167 23,2500 14,0265 

2011 44,0556 45,5000 27,6241 

2012 58,6111 77,5000 31,1265 

C
lo

re
to

s 2010 1,1181 0,5893 1,1065 

2011 1,7826 2,3039 0,9265 

2012 2,2456 1,8320 2,0167 

N
it

ro
g

ên
io

 
T

o
ta

l 

2010 1,6667 1,9000 0,4933 

2011 0,6667 0,7000 0,3830 

2012 1,6333 1,7000 0,8066 

F
ó

sf
o

ro
 T

o
ta

l 2010 0,0650 0,0200 0,0753 

2011 0,1478 0,1200 0,0900 

2012 0,2889 0,0900 0,3000 
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A fim de avaliar as variáveis que influenciam a qualidade das águas 

superficiais foi utilizada uma técnica de estatística multivariada, a Análise de 

Componente Principal (ACP). Para a análise dos dados, foi utilizado o programa 

ASSISTAT versão 7.7 (SILVA, 2013), por apresentar versatilidade no manuseio 

das operações necessárias à obtenção de componentes principais. 

Inicialmente foram calculadas as médias dos períodos (2010, 2011 e 2012) 

para cada parâmetro em cada estação de amostragem (P1, P2 e P3). Para a ACP 

os parâmetros considerados foram: OD, DBO, turbidez, condutividade, sólidos 

totais, cor e coliformes totais. 

Os dados, na forma de matriz, foram expressos por X= (xi,j), em que i = 

1...n amostragens (2010: 3 pontos; 2011: 3 pontos; 2012: 3 pontos) e j = 1...p 

variáveis (indicadores). Na aplicação da técnica da ACP, a primeira etapa é 

transformar a matriz de dados originais em uma matriz de correlação [R] (p x p), 

para p igual aos sete  parâmetros de qualidade de água analisados neste estudo.  

Após a definição da matriz de correlação, realizou-se uma inspeção entre 

os parâmetros com o objetivo de identificar as variáveis mais específicas, visto 

que a finalidade da ACP é obter componentes que ajudem a explicar essas 

correlações.  

O propósito da análise de componentes principais é a redução da 

complexidade dos dados multivariados e a detecção de estrutura na relação entre 

os dados, transformando-os em um novo conjunto de variáveis, as chamadas 

componentes principais. A primeira componente principal explica a maior 

proporção da variância total entre todas as combinações lineares dos dados 

originais, a segunda terá menor proporção de variância total que a primeira e 

assim sucessivamente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Todos os parâmetros foram comparados com os valores máximos 

permitidos (VMP) estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 

2005 para rios Classe II, demonstrados anteriormente do Quadro 2. 

 

4.1 Parâmetros físicos: temperatura, cor, turbidez, condutividade elétrica, 

sólidos totais 

 

A alteração da temperatura das águas naturais decorre naturalmente da 

insolação e antropicamente do lançamento de despejos industriais. Os resultados 

obtidos apontam valores em conformidade com a Resolução CONAMA 357 de 17 

de Março de 2005 para rios Classe II para todas as amostragens. Podemos 

observar na Figura 4 que para o período de 2010, os resultados foram 

consideravelmente maiores que para os anos de 2011 e 2012, porém está 

associada a insolação, uma vez que a temperatura do ar também foi mais 

elevada. 

 

 

Figura 4: Média das determinações do parâmetro temperatura da água, em º Celsius (ºC) do rio 
Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012 para os pontos amostrados. 
 

A presença de compostos como ferro e manganês, ou o lançamento de 

resíduos industriais, podem conferir cor às águas naturais. Os compostos 

orgânicos que conferem cor provém basicamente de (i) decomposição de matéria 

orgânica de origem vegetal e do metabolismo de microrganismos presentes no 

solo e (ii) descarga de efluentes domésticos ou industriais, lixiviação de vias 

urbanas e solos agricultáveis. 
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Apesar de nenhuma das amostragens apresentar resultados acima do 

máximo estabelecido (resultados entre 9,2 e 48,4 u.c.) pela Resolução CONAMA 

357 de 17 de Março de 2005 para rios Classe II, podemos observar na Figura 5 

que a coloração da água aumenta proporcionalmente com o índice de 

urbanização da área amostrada e com decorrer do tempo. 

 

 
Figura 5: Média das determinações do parâmetro cor, em unidades de coloração (u.c), do rio 
Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos amostrados. 
 

Além da ocorrência de origem natural, a turbidez da água pode também ser 

causada por lançamento de esgotos domésticos ou industriais. Para as 

amostragens realizadas, verificamos resultados entre 1,41 e 40,6 NTU, não 

excedendo o máximo permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 

2005 para rios Classe II. Porém, conforme ilustra a Figura 6, além dos resultados 

aumentarem proporcionalmente com a urbanização, aumentam com o decorrer do 

tempo, indicando ações que tem incrementado a turbidez do manancial. Valores 

elevados de turbidez comprometem a passagem de radiação solar no meio 

aquático, comprometendo os processos de fotossíntese da biota desse meio. 
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Figura 6: Média das determinações do parâmetro turbidez, em Unidades Nefelométricas 
de Turbidez (N.T.U.), do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos 
amostrados. 

 

A condutividade elétrica (CE) constitui-se um importante indicador de 

eventual lançamento de efluentes, pois está relacionado com a concentração de 

sólidos totais dissolvidos (STD). Porém essa correlação manifesta-se 

diferentemente para cada corpo d’água. Alguns autores correlacionam sólidos 

totais e condutividade elétrica, estabelecendo que em soluções diluídas essa 

relação aproxima-se de algo como STD aproximadamente 0,5 CE. A Resolução 

CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 não estabelece limites para o parâmetro, 

mas os resultados obtidos, assim como turbidez, sinalizam um acréscimo de 

material particulado ao manancial, tanto pelo incremento de urbanização quanto 

pelo decorrer do tempo, conforme podemos visualizar na Figura 7.  

 

 
Figura 7: Média das determinações do parâmetro condutividade elétrica, em micro Siemens por 
centímetro (µs/cm), do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos 
amostrados. 

 

Para o recurso hídrico, os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida  
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fornecem alimentos, ou também danificar os leitos de desova de peixes. Os 

sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, 

promovendo decomposição anaeróbia. A Resolução CONAMA 357 de 17 de 

Março de 2005 não estabelece limites para o parâmetro, mas os resultados 

obtidos, assim como turbidez, sinalizam um acréscimo de sólidos em suspensão 

no manancial, tanto pelo incremento de urbanização quanto pelo decorrer do 

tempo, conforme demonstra a Figura 8. 

Verifica-se que os indicadores cor, turbidez, condutividade elétrica e sólidos 

totais tiveram um comportamento similar nos pontos amostrados, indicando 

correlação entre os indicadores e origens em comum. Teores elevados de sólidos 

totais, associado à valores elevados de turbidez, comprometem os ciclos 

alimentares do meio aquático, podendo em casos severos ocasionar a 

mortandade de peixes. 

 

 
Figura 8: Média das determinações do parâmetro sólidos totais, em miligramas por litro (mg/L), do 
rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos amostrados. 
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4.2 Parâmetros químicos: potencial hidrogeniônico, demanda bioquímica de 

oxigênio, oxigênio dissolvido e cloretos 

 

O potencial hidrogeniônico interfere no grau de solubilidade de diversas 

substâncias, e como consequência na intensidade da cor, na distribuição das 

formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, definindo também o 

potencial de toxicidade de vários elementos. Alterações de potencial 

hidrogeniônico podem decorrer da atividade algal, da dissolução de rochas e do 

lançamento de despejos domésticos e industriais. Os resultados analíticos obtidos 

estão entre 6,53 e 8,08, todos de acordo com o que estabelece a Resolução 

CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 para rios Classe II. A Figura 9 demonstra 

que os resultados mais discrepantes estão nos Pontos 2 e 3, no ano de 2012, 

sinalizando lançamento de efluente doméstico com potencial hidrogeniônico 

superior ao do corpo hídrico. 

 

 

Figura 9: Média das determinações do parâmetro potencial hidrogeniônico do rio Coxipó, entre 
abril de 2010 e outubro de 2012 para os pontos amostrados. 

 

Valores elevados de DBO ocorrem em corpos d’água receptores de 

efluentes domésticos, em torno de 200 a 400 mg/L. Apesar da ação antrópica no 

entorno do rio Coxipó, os resultados de DBO obtidos foram entre 1 e 4 mg/L, 

atendendo ao que estabelece a Resolução CONAMA 357/2005 para rios Classe 

II, porém aumentando progressivamente (50% de 2010 a 2012 no Ponto 2 e 58% 

de 2010 a 2012 no Ponto 3) pelo incremento de urbanização e pelo decorrer do 

tempo, conforme verifica-se na Figura 10. 
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Figura 10: Média das determinações do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio, em 
miligramas por litro (mg/L), do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos 
amostrados. 
 

Cursos d’água de velocidade mais elevada favorecem o aporte do oxigênio 

da atmosfera, enquanto que a respiração e a degradação da matéria orgânica 

pelos organismos presentes no ambiente aquático, perdas para a atmosfera e 

oxidação de íons causam a sua redução. As variações nos teores de OD estão 

associadas aos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos corpos 

d’água. Os resultados de oxigênio dissolvido obtidos estão entre 5,51 e 8,59 

mg/L, atendendo ao que estabelece a Resolução CONAMA 357 de 17 de Março 

de 2005 para rios Classe II e indicando que os valores mínimos para a sobrevida 

de seres aquáticos estão sendo mantidos. A Figura 11 indica que há um sensível 

incremento na concentração de oxigênio no valor médio das determinações para 

todos os pontos amostrados no ano de 2012, mesmo que o mesmo período teve 

um incremento de demanda bioquímica de oxigênio (o que reduziria o oxigênio 

dissolvido). Isso indica que as condições de areação do corpo hídrico foram 

favoráveis neste período (turbulência causada pelos afloramentos rochosos, 

provocando maior oxigenação na massa, principalmente nos períodos de 

estiagem). Apesar disso, LIMA (2001) aponta para a tendência de perda da 

capacidade de reareação do rio ao longo do tempo. 
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Figura 11: Média das determinações do parâmetro oxigênio dissolvido, em miligramas por litro 
(mg/L), do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos amostrados. 

 

São fontes importantes de cloreto as descargas de esgotos domésticos, 

sendo que conforme dados da CETESB (2013), cada pessoa expele através da 

urina cerca 4 g de cloreto por dia. O restante é expelido pelas fezes e pelo suor. 

Tais quantias fazem com que os esgotos apresentem concentrações de cloreto 

que ultrapassam 15 mg/L. Os resultados obtidos estão entre 0,4 e 7,0 mg/L, 

atendendo ao que estabelece a Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 

2005 para rios Classe II, porém os resultados aumentam progressivamente tanto 

pelo incremento de urbanização quanto pelo decorrer do tempo, conforme 

verifica-se na Figura 12. Os valores de cloretos não estão em níveis críticos, 

tendo em vista que conforme NUVOLARI 

(2003), só acima de 250 mg/L conferem sabor salgado à água, sendo objetada 

para consumo humano 

 

 
Figura 12: Média das determinações do parâmetro cloretos, em miligramas por litro (mg/L), do rio 
Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos amostrados. 
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4.3 Parâmetros biológicos: Coliformes totais e Escherichia coli  

 

As bactérias do grupo coliforme existem naturalmente no solo e na 

vegetação, mas sua ocorrência prevalece no trato intestinal de animais de sangue 

quente, indicando a contaminação fecal da água. A utilização deste grupo como 

indicador microbiológico de qualidade da água é explicada pela elevada 

probabilidade de detecção, já que as fezes são eliminadas diariamente, além de 

estar associado à presença de outros patogênicos. Os resultados obtidos, com 

exceção de duas amostragens, uma com resultado de 421 NMP/100 mL em abril 

de 2010, e 52 NMP/100 mL em maio de 2011, ambas no Ponto 1, estão bem 

acima do máximo permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 

2005 para rios Classe II. O limite de detecção da técnica é de 24192 NMP/100 

mL, sendo que 10 das 24 amostras atingiram o limite máximo quantificável, 

dificultando inferir os pontos mais significativos. No entanto a urbanização - por 

concentrar as fontes de lançamento de esgotos domésticos - é o fator mais 

impactante, afetando os Pontos 1 e 2 em toda a série histórica, conforme se 

verifica na Figura 13. 

 

 
Figura 13: Média das determinações do parâmetro coliformes totais, em número mais provável 
por cem mililitros (N.M.P./mL), do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os 
pontos amostrados. 
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poluição. Os resultados analíticos obtidos para o parâmetro estão entre 10 e 

17329 NMP/100 mL, sendo que 14 das 24 amostragens estão muito acima do 
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valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 

para rios Classe II. Conforme ilustra a Figura 14, os resultados maiores estão no 

Ponto 3, área mais afetada pela urbanização e pelo deságue de córregos que 

drenam áreas urbanas, e pela especificidade da presença do microorganismo em 

fezes humanas, sinaliza que esses córregos tem sido canal para lançamento de 

esgotos domésticos sem tratamento. 

 

 
Figura 14: Média das determinações do parâmetro Escherichia coli, em número mais provável por 
cem mililitros (N.M.P./mL), do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, para os pontos 
amostrados. 

 

4.4 Deságues de córregos urbanos 

 

Para inferir sobre o incremento de carga orgânica pela contribuição de 

esgotos domésticos, é interessante observar que no Ponto 2 da amostragem de 

2010, o rio Coxipó já recebeu as contribuições dos córregos Embaúval e Urubú 

(com afluência de pequenos córregos sem denominação), e no Ponto 3 já se 

pontua adicionalmente a contribuição do córrego Moinho (com afluência dos 

córrego Três Barras e Gumitá – este, por sua vez, com afluência do córrego do 

Cajú). Todos os córregos mencionados recebem contribuições de esgoto in 

natura.  

Vale ressaltar que os córregos Três Barras e Gumitá possuem extensões 

significativas e drenam áreas consideráveis, com percentual significativo 

ocupações irregulares. Já o Ponto 2 das amostragens de 2011 e 2012 não 

recebeu contribuição de nenhum córrego de drenagem urbana, acumulando toda 

a carga para o Ponto 3. As confluências mencionadas são ilustradas na Figura 15. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

E
s
c
h

e
r
ic

h
ia

 c
o

li
 

(N
M

P
/1

0
0

 m
L)

Pontos de coleta

2010

2011

2012



 43

 
Figura 15: Confluências dos córregos Embaúval, sem denominação, Urubú e Moinho, 
contribuintes do rio Coxipó. Fonte: Bentley (CAB Cuiabá) e Google Earth, 2013, adaptado por 
Danilo Ribeiro. 

 

LIMA (2001) em seu estudo da bacia do rio Cuiabá constatou que os 

córregos do estudo apresentaram características físico-químicas e bacteriológicas 

similares a um esgoto típico de fraca concentração (elevados teores de matéria 

orgânica, coliformes e nutrientes).  

De modo geral, verifica-se que os parâmetros indicadores de poluição 

aumentam progressivamente do Ponto 1 ao Ponto 3, sendo eles temperatura, 

turbidez, condutividade elétrica, DBO, coliformes totais, E-coli, sólidos totais e 

cloretos. Os parâmetros potencial hidrogeniônico, cor e oxigênio dissolvido 

decrescem do Ponto 1 ao Ponto 3 . O aumento de pH indica lançamento de 

contribuições mais alcalinas do que a água do corpo hídrico, e o decréscimo de 

cor indica aumento do volume do corpo hídrico devido às contribuições no sentido 

Ponto 1 ao Ponto 3. 

Para o parâmetro coliformes totais, verifica-se uma pequena diferenciação 

entre os Ponto 2 e 3. Isso se deve à limitação da quantificação da metodologia 

analítica (cartelas de Colilert e diluição aplicada), tendo ocorrido, para ambos os 

pontos, análise de amostras que ultrapassaram o limite máximo de detecção da 

técnica. 



 

O decréscimo do Oxigênio Dissolvido indica lançamento de matéria 

orgânica do Ponto 1 ao Ponto 3

no corpo hídrico. Verificando a DBO dos afluentes diretos, encontramos valores 

de 16 a 61 mg/L, muito acima do máximo permitido para corpos hídricos de classe 

II, consequência da drenagem de áreas não cobertas pelo sistema de coleta e 

tratamento de esgoto, recebendo contribuições de esgoto doméstico sem 

tratamento. 

 

4.5 IQA (índice de qualidade de águas)

 

Calculando-se o IQA do rio Coxipó a partir dos resultados analíticos de 

Abril de 2010 a Outubro de 201

acima de 51 apenas em abril de 2010

influência antrópica menor que nas amostragens subsequentes 

estando o IQA dos demais períodos entre 43,2 e 50,3

água do rio Coxipó, mesmo no ponto a jusante do distrito Coxipó do Ouro, como 

de qualidade RUIM. Os 

representaram maior impacto para essa classificação, no caso das amostragens 

realizadas, já que os resultados analíticos estão muito acima do valor máximo 

permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de 

Classe II.  

Figura 16: Índice de Qualidade da Água do rio Coxipó, entre abril de 2010 e outubro de 2012, 
para os pontos amostrados. 
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contaminados, resultando em um decréscimo do IQA para os Pontos 2 e 3 em 

relação ao Ponto 1.  

Observa-se a redução do índice para todos os pontos ao longo do tempo, 

sinalizando que outros fatores além das contribuições domésticas (supõe-se 

fatores tais como supressão de vegetação e atividade agrícola) estão impactando 

na qualidade hídrica do rio Coxipó. LIMA (2001) constatou que a qualidade das 

águas sofre profundas alterações provocadas pela mudança no uso do solo e na 

cobertura vegetal da bacia. As sub-bacias do rio Cuiabá tem ocupação 

predominante por chácaras e lotes maiores, com atividades ligadas à criação de 

animais como suínos, aves e vacas, e ao cultivo de horticultura, representando 

uma contribuição significativa de carga orgânica e nutrientes por fontes difusas. 

 

4.6 Tratamento estatístico dos dados – Análise de Componentes Principais 

 

As matrizes de correlação para os pontos P1, P2 e P3 utilizando os 

parâmetros selecionados no estudo, estão apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Matriz de correlação entre as variáveis explicativas da qualidade 

hídrica do Rio Coxipó. 

Variáveis Cor Turbidez Condut. DBO OD ST Coliformes 
Cor 1,00 0,95 0,86 0,83 0,01 0,94 0,59 
Turbidez  1,00 0,74 0,79 0,11 0,85 0,42 
Condut.   1,00 0,87 -0,35 0,87 0,66 
DBO    1,00 -0,41 0,76 0,66 
OD     1,00 0,07 -0,61 
ST      1,00 0,53 
Coliformes       1,00 

 

Foram consideradas como variáveis significativas aquelas com coeficiente 

de correlação superior a 0,50. Podemos verificar que as variações de cor estão 

fortemente relacionadas com as variações de turbidez, condutividade, DBO, 

sólidos totais e coliformes. De fato, o lançamento de esgotos sem tratamento 

impactam no acréscimo de todos esses parâmetros. Já o oxigênio dissolvido, que 

se manteve constante em todos os pontos no período analisado, não se 

correlacionou com condutividade, DBO e coliformes, demonstrando que mesmo 

com o incremento destes parâmetros, o manancial recompunha os teores 
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mínimos de oxigênio dissolvido, possivelmente pela distância entre os pontos de 

lançamento e capacidade de auto depuração. 

Os pares de variáveis que apresentaram maiores correlações para os 

pontos avaliados ao longo dos três anos de monitoramento foram os relacionados 

à cor e turbidez da água, que sofreram influência dos outros parâmetros de 

qualidade da água.  

O parâmetro DBO correlacionou-se com sólidos totais (r = 0,76) e 

coliformes totais (r = 0,65), indicando aumento da carga orgânica derivada de 

efluentes domésticos. Já o OD correlacionou-se negativamente com o teor de 

coliformes totais (r = -0,61), indicando que os indicadores são inversamente 

proporcionais. Isso é razoável, uma vez que o lançamento de coliformes totais 

gera consumo do oxigênio dissolvido do manancial. 

As medidas descritivas obtidas pela Análise da Componente Principal 

(ACP) para os dados dos parâmetros indicadores da qualidade das águas do rio 

Coxipó estão apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Análise da Componente Principal (ACP) para os dados dos 

parâmetros indicadores da qualidade das águas do rio Coxipó. 

Componente Autovalor Variância explicada (%) Acumulada 
CP 1 4,8709 69,58 69,58 
CP 2 1,5116 21,59 91,18 
CP 3 0,3171 4,53 95,71 
CP 4 0,2114 3,02 98,73 
CP 5 0,0612 0,87 99,60 
CP 6 0,0263 0,37 99,98 
CP 7 0,0016 0,02 100,00 

 

Pelo quadro acima, vimos que os dois primeiros componentes explicaram 

juntos, 91,18% da variância dos dados.  

No Quadro 6 podem ser observados os valores dos pesos somente para as 

componentes 1 e 2 (CP 1 e CP 2), e permitem a identificação das variáveis com 

maiores inter-relações em cada componente.  
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Quadro 6: Matriz de correlação x escores das variáveis nos dois componentes 

principais selecionados. 

Componente Cor Turbidez Condut. DBO OD ST Coliformes 
CP1 0,96 0,88 0,94 0,93 -0,26 0,91 0,73 
CP2 0,26 0,38 -0,09 -0,15 0,95 0,30 -0,53 

 

Os valores elevados dos coeficientes de correlação sugerem quais são as 

variáveis mais significativas em cada componente. No primeiro componente (CP 

1), as variáveis cor, turbidez, condutividade, DBO, sólidos totais e coliformes 

totais  apresentaram um peso superior a 0,70, indicando que estas variáveis são 

as mais significativas na definição da qualidade da água estudada. Este 

componente, basicamente, expressa o efeito do escoamento superficial com uma 

carga de sedimentos oriundos das áreas urbanas e a contribuição de esgotos e 

resíduos sólidos dispostos, inadequadamente, próximos às margens dos cursos 

d’águas (Quadro 6). 

Já a segunda componente (CP 2) é explicada pelas variáveis oxigênio 

dissolvido e coliformes totais (peso > 0,50), as quais indicam despejos de origem 

orgânica e contaminação por estes efluentes nas águas do rio Coxipó, nos pontos 

avaliados. 

A distribuição das variáveis e os respectivos componentes principais entre 

os pontos/anos analisados estão na Figura 17. 

 
Figura 17: Gráfico ACP do conjunto dos dados na projeção dos componentes 1 e 2 e os pontos 
analisados. 
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Quanto mais paralelo é o vetor de peso ao eixo da componente principal 

maior é a importância do parâmetro correspondente.  

É observada a nítida separação do Ponto 1 (P1: à montante do distrito 

Coxipó do Ouro) das demais, cujas variáveis explicativas são o OD e coliformes 

totais.  

Observa-se também uma distinção dos Pontos 2 e 3, cuja qualidade hídrica 

está mais relacionada aos parâmetros físicos e DBO, já que nesses pontos os 

demais indicadores estão bem alterados pelo lançamento de esgotos domésticos 

e demais efeitos antrópicos que causam degradação da qualidade hídrica. 
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5 CONCLUSÕES 

 

As alterações dos parâmetros físicos cor, turbidez, condutividade elétrica e 

sólidos totais, são progressivas de 2010 a 2012 para os três pontos amostrados, 

indicando aumento no teor de substâncias dissolvidas e em suspensão no corpo 

hídrico. Podemos inferir que este acréscimo está relacionado a atividades 

antrópicas cada vez mais intensas e próximas ao leito do rio. A temperatura, por 

sua vez, reduziu ao longo do período, acompanhando as alterações climáticas na 

região. 

As alterações dos parâmetros químicos são relacionadas às diferenças de 

urbanização entre os pontos, havendo aumento de pH, DBO e cloretos, e redução 

do oxigênio dissolvido do Ponto 1 ao Ponto 3. O mesmo ocorre para os 

parâmetros biológicos, havendo aumento de coliformes totais e Escherichia coli 

do Ponto 1 ao Ponto 3. Considerando que a região do Ponto 1 é a menos 

urbanizada, a do Ponto 2 de urbanização intermediária, e a do ponto 3 a de 

urbanização mais intensa, essa alteração se relaciona ao lançamento de 

efluentes domésticos, arraste de sedimentos e resíduos sólidos, comuns nas 

regiões urbanizadas. Isso é confirmado pelo IQA, que decresce de 2010 a 2012 

(de 52 para 43,2 no Ponto 1, de 51,5 para 46,4 no Ponto 2 e de 51,1 para 43,9 no 

Ponto 3) pela interferência destes parâmetros. 

A análise dos componentes principais indica que a qualidade hídrica do 

Ponto 1 está relacionada aos parâmetros oxigênio dissolvido e coliformes totais, e 

que por sua vez, dos Pontos 2 e 3, está relacionada aos parâmetros cor, turbidez, 

condutividade, DBO e sólidos totais. 

 Portanto, a qualidade hídrica do rio Coxipó está associada tanto com a 

urbanização, quanto com a intensa ocupação do solo às suas margens, mesmo 

nas regiões mais afastadas do aglomerado urbano. O aumento do teor de 

substâncias dissolvidas e sólidos em suspensão no corpo hídrico teve nítido 

acréscimo ao longo dos anos, contribuindo para os índices de qualidade ruins 

atribuídos ao manancial a partir das amostragens consideradas. 
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7 APÊNDICES 

  

Tabela de datas e horários das amostragens da SEMA para as amostras do rio 

Coxipó nos Pontos 1, 2 e 3, de abril de 2010 a outubro de 2012. 

 

Tabela de resultados analíticos do rio Coxipó nos Pontos 1, 2 e 3, de abril de 

2010 a outubro de 2012.  

 

Tabela de resultados analíticos dos córregos contribuintes do rio Coxipó. 

 

 


