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RESUMO 

A água doce disponível para população do planeta representa cerca de 2% do volume 

total existente. Os habitantes de uma cidade devem dispor de cerca de 100 l/dia. O 

tratamento e a captação da água mais próximo do usuário têm relação direta com a 

qualidade de vida e a saúde da população. O objetivo deste trabalho foi analisar o 

córrego Caveirinha quanto à qualidade da água e sua vazão, que possibilitou uma 

investigação sobre o uso antrópico dos recursos hídricos. Os estudos foram realizados 

no córrego Caveirinha, que nasce em Goiânia no Bairro Recanto das Garças e 

deságua no Rio Meia Ponte próximo ao Carrefour Norte. Sendo que o local estudado 

estava próximo a ponte na Av. Goiás Norte, após o Carrefour Norte, local que o 

córrego deságua no rio Meia Ponte. Para a realização de análises comparativas, 

foram utilizados dados secundários do índice de qualidade da água cedido pela 

SEMARH e também foram utilizados os dados da AMMA obtidos da análise físico-

química, parâmetros determinados pelo IQA e exame bacteriológico de água bruta 

realizado pela SANEAGO.  Para a determinação da vazão foi utilizado o método do 

Flutuador em comparação com método vazão-vazão no estudo do córrego, pois é 

simples e rápido. Através das pesquisas realizadas pode-se constatar que o córrego 

ainda apresenta uma boa vazão sendo possível seu uso para atividades antrópica e 

manutenção da vazão ecológica. Em relação a qualidade da água, foi constatado que 

o fator determinante na poluição e degradação do córrego foi o desrespeito as áreas 
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de preservação permanente e o lançamento clandestino de esgoto. Portanto, percebe-

se que a interferência antrópica tem alterado a estrutura ecológica e interferindo 

diretamente na vazão e qualidade da água. Contudo, existe a possibilidade de 

recuperação da qualidade da água e aumento de vazão a partir da despoluição e 

utilização da água para suprimento local. 

Palavra-chave: Saúde ambiental; Vazão; Assoreamento. 

 

INTRODUÇÃO  

O tratamento e a captação da água mais próximo do usuário têm relação direta 

com a qualidade de vida e a saúde da população. Por isso o córrego Caveirinha foi 

objeto de estudo deste trabalho, tendo em vista o grau de antropização de seu leito e 

suas margens e por ser um dos córregos que abastece a região metropolitana de 

Goiânia. Os principais problemas verificados nos mananciais da capital, hoje, são: 

ausência de mata ciliar, lançamentos clandestinos de esgoto, lançamentos 

clandestinos de entulho, focos de erosão, assoreamento, ocupação irregular de faixa 

de ZPA-I (Zona de Proteção Ambiental). Goiânia possui 85 cursos d’água, sendo: - 4 

ribeirões (Anicuns, João Leite, Capivara e Dourados); - 1 rio (Meia Ponte); - 80 

córregos. (AMMA) 

A sub-bacia do córrego Caveirinha possui áreas pouco urbanizadas, bairros em 

início de implantação e áreas com adensamentos populacionais variados. Seu entorno 

é ocupado por garagens de ônibus, o aterro sanitário de Goiânia, indústrias variadas 

como: laticínios, frigoríficos derivados de petróleo. Muitos destes empreendimentos 

possuem sistema de tratamento, outros não. O presente visou analisar o córrego 

Caveirinha quanto à qualidade da água e sua vazão, comparando a vazão do córrego 

do ano de 2006 com o ano de 2013, através do método de comparação vazão-vazão, 

e o método direto do Flutuador. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A realização do presente estudo fez-se através da qualidade da água e da vazão 

existente na região da bacia hidrográfica do córrego Caveirinha, que nasce em 

Goiânia no Bairro Recanto das Garças e deságua no Rio Meia Ponte próximo ao 

Passeio das Águas, como mostra a Figura 1. Sendo que, o local de estudo foi próximo 

a ponte na Av. Goiás Norte, após o Carrefour Norte por ser próximo ao local que o 

córrego Caveirinha deságua no rio Meia Ponte.  



Para a realização do estudo, foram utilizados dados secundários do índice de 

qualidade da água cedido pela SEMARH através do oficio 0781/2013-GAB. Para 

complemento da análise dos dados foram utilizados os dados da AMMA obtidas da 

análise físico-química e exame bacteriológico de água bruta realizado pela SANEAGO 

02366/2012. 

Este estudo também buscou comparar as vazões antes da implantação de um 

empreendimento comercial de grande porte na área de mata ciliar e durante a sua 

implantação.  O período de estudo desse trabalho foi entre os meses de fevereiro a 

outubro de 2006 (Sousa & Pasqualetto, 2006), e no período de maio a junho de 2013 

pelo método direto Flutuador (Rodrigues, 2013).  

 

Figura 1: - Mapa de localização da captação dos dados (Fonte: LAPIG, 2002) 

 

Qualidade da água 

A caracterização e levantamento de dados da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Caveirinha se fez através do acervo histórico da Secretária Municipal do Meio 

Ambiente (SEMMA) da cidade de Goiânia e através da Agência Municipal do 

Ambiental de Goiânia. (AMMA) de acordo com os parâmetros determinados pelo IQA 

(Índice de Qualidade das Águas). 

 

Medida da vazão 



A mensuração da vazão da sub-bacia do córrego Caveirinha foi realizada 

utilizando método: o método flutuador, um método simples, constituído dos seguintes 

materiais: duas cordas, uma garrafa plástica parcialmente cheia com água, uma trena, 

um cronômetro. 

Método do flutuador 

Escolher um trecho do rio que seja reto r de seção uniforme. Esticar duas cordas 

atravessadas com distância de 5 metros de uma para outra (Figura 2). Por baixo das 

cordas medir a profundidade do rio em três locais diferentes e calcular a profundidade 

média (Pm). Em seguida, medir a largura (L) do rio em metros para calcular a área (A) 

da seção pela fórmula (A = Pm x L). 

Logo após, é feita a medição da velocidade (V) do rio. Para isto precisamos 

utilizar um flutuador que poderá ser uma garrafa com água pela metade. Jogar o 

flutuador no rio antes da primeira corda e, quando chegar à primeira corda, medir o 

tempo (em segundos) gasto, para o flutuador percorrer a distância entre as duas 

cordas esticadas. E por fim, é realizado o cálculo da vazão do rio pela fórmula (Q = L 

x A x V), que ainda é multiplicado por um fator de correção no valor de 0,85 para obter 

o resultado final da vazão. 

 

 

Figura 2: Ilustração método do flutuador. 

 

Este método foi repetido por dez vezes a fim de minimizar o índice de incerteza. 

Medimos também a largura do córrego e a profundidade em locais diferentes, para a 

obtenção da profundidade média. A vazão é obtida com o lançamento dos dados 

coletados nas seguintes fórmulas: 

Conhecido o valor da vazão ainda é necessário multiplica-lo pelo fator de 

correção 0,80 tendo em vista que o córrego Caveirinha apresenta fundo arenoso. 

Fator de correção este estabelecido pela Environmental Protection Agency - EPA 

(1997), para o método do flutuador em córregos de fundo arenoso. 



Segundo o Presidente da Bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, (Cunha, 2006) o 

método de comparação vazão-vazão é utilizado para pequenas bacias hidrológicas, 

que consiste em pegar dados de uma bacia que não disponha de dados hidrológicos 

de vazão e correlacionar com outra bacia que já tenha sido estudada, mas sendo que, 

as duas bacias tenham uma área de drenagem semelhante e que estejam 

relativamente próximas uma da outra, como o caso da sub-bacia do córrego 

Caveirinha que possui área de aproximadamente de 50 Km2 que é correlacionado no 

presente trabalho com área de drenagem da estação fluviométrica no ribeirão 

Dourados de aproximadamente 17 Km2, com dados obtidos no período de 10 anos. 

Esse método é preferencialmente aplicável no período de seca, ou seja, no período 

entre os meses de maio e outubro, não sendo recomendado para determinação de 

vazões máximas. Obedecendo este parâmetro conseguimos obter os dados de vazão 

do córrego Caveirinha correlacionando as vazões conhecidas do Rio Dourados com 

a constante K de 7,311 (Sousa & Pasqualetto, 2006) como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Correlação de vazão entre o Rio Dourados e o Córrego Caveirinha, 2006. 

Mês Parte da Bacia do Rio 

Dourados (m3 s-1) 

Caveirinha = (Dourados x 

7,311) (m3 s-1) 

Maio 0,336 2,456 

Junho 0,251 1,835 

Julho 0,177 1,294 

Agosto 0,129 0,943 

Setembro 0,100 0,731 

Outubro 0,095 0,694 

 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 

As pesquisas realizadas no presente trabalho e demonstradas nas tabelas 1, 2 

e 3, indicam que o fator determinante na poluição e degradação do córrego foi o 

desrespeito as APPs (Áreas de Preservação Permanente) e o lançamento clandestino 

de esgoto. O córrego apresenta ainda uma boa vazão sendo possível seu uso para 

atividades antrópica e manutenção da vazão ecológica. 

 

 

  



Tabela 1. Análise físico-química 2012 

 

Tabela 2. Resultados da medida de vazão 

  

CLASSE I         CLASSE II  CLASSE III CLASSE IV

1.1 Flúor - 1,4 1,4 1,4 -

1.2 Turbidez 71,3 40 100 100 NR

1.3 Cor Verdadeira 47,3 - 75 75 NR

1.4 pH 7,27 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0

1.5 Alcalinidade Total 68 NR NR NR NR

1.6 Alcalinidade HCO3 68 NR NR NR NR

1.7 Alcalinidade CO3 0 NR NR NR NR

1.8 Alumínio - 0,1 0,1 0,2 NR

1.9 Dureza Total 40 NR NR NR NR

2.0 Matéria Orgânica - NR NR NR NR

2.1 Cloretos 40 250 250 250 NR

2.3 Gás Carbônico 6,92 NR NR NR NR

2.4 Ferro total 2,38 0,3 - -

2.5 Sólidos Totais Dissolvidos 121,4 500 500 500 NR

2.6 Fósforo Total - 0,025 0,03 0,15 NR

2.7 Nitrato 2,34 - 10 - 10

2.8 Nitrito 0,618 1 1 1 NR

2.9 Nitrogênio Amoniacal 0,75 - 1 - -

3.0 Carbono Orgânico Total - - - - -

3.1 Magnésio - NR NR NR NR

3.2 Condutividade 386 NR NR NR NR

3.3 Sulfato 6 250 250 250 NR

3.4 Sulfeto - 0,002 0,002 0,3 NR

3.4 Oxigênio Dissolvido 6,46 6 5 4 2

3.5 DBO 5 Dias a 20 C - 3 5 10 NR

3.6 Cor Aparente - - NR - NR

3.7 Odor -

3.8 Fenóis Totais - 0,003 0,003 0,01 1

3.9 Manganês 0,79 - 0,1 - 0,1

4.0 Ferro Solúvel 0,56 - 0,3 - 0,3

4.2 Índice de Coliforme Total >241.196,0 1.000 5.000 20.000 NR

4.3
Índice de Coliforme 

Termotolerantes
- 200 1.000 4.000 NR

4.4 Índice de Escheriche coli 98.040,00 200 1.000 4.000 NR

ANÀLISEITEM RESULTADO

Exame Bacteriológico

VALOR MÁXIMO PERMITIDO

Objetável

GRANDEZA MEDIDA INCERTEZA 

Tempo médio 7,8 s ±0,7 s 

Profundidade média 0,36 m ±0,08 m 

Área transversal (A) 4,32 m
2 

±0,9 m
2 

Velocidade média(v) 0,64 m/s ±0,06 m/s 

Vazão (Q) 2,8 m
3
/s ±0,7 m

3
/s 

 



Tabela 3. Resultados de parâmetros no período 2003 a 2006.  

 

  

Mês
Alcalinida

de Total
Alumínio Cloretos Cor DBO DQ O Dureza Fosfato 

Nitrogênio 

Amoniacal
Nitratos Nitritos

O xigênio 

Dissolvido
pH

Coliformes 

Termotoler

antes

out/03 ** - *** ** *** ** *** *** ** *** ** ** ** 4500

nov/03 78 71,3 73,5 278 11 27,5 50 0,71 10,2 1,76 0,39 1 7,24 45000

jun/04 37 47,3 26,5 172 2,43 ** 40 0,19 3,05 1,9 0,16 2,5 6,89 920000

set/04 80 7,27 89 184 4,49 5,7 600 1,05 11,5 2,07 0,288 6 7,46 >24000000

out/04 73 19 115 4 30,1 90 ** 2 3,48 0,259 2,8 ** 9200

nov/04 60 68 92,9 315 4,28 32,3 44 0,938 8,36 1,48 0,465 2,9 7,4 1300000

jan/05 40 0 39 930 3,74 16,8 52 0,344 4,02 1,56 0,388 6,5 7,36 220000

fev/05 38 - 33 251 6,14 19,6 40 0,295 1,31 1,8 0,45 7,2 7,35 220000

mar/05 46 40 44,5 388 1,07 28,1 40 0,17 0 0,998 0,108 7,1 7,3 350000

abr/05 37 - 3,5 342 7,06 26,6 54 0,343 2,72 1,41 0,088 6,5 7,39 1600000

out/05 70 40 96,5 169 6,68 17,2 70 0,908 10,6 1,69 0,012 4,8 7,25 320000

nov/05 63 6,92 94 1010 4,6 12,5 44 0,488 0,291 1,08 0,424 5,3 7,82 120000

fev/06 82 2,38 76,5 185 5,08 38,2 60 0,291 0,771 1,72 0,037 5,3 7,46 240000

mar/06 72 121,4 71,5 40 2,27 35,8 36 0,345 8,56 2,18 0,316 5 5,31 170000

mai/06 43 - 22 198 5,65 26,6 54 0,283 4,3 2,05 0,662 5 6,44 81000

jun/06 25 2,34 6 1875 5,8 15,8 *** 0,276 4,51 1,98 0,362 1,2 7,22 4000

set/06 40 0,618 5 141 2,19 58,5 *** 0,354 7,76 ** 0,421 4,2 ** 10000

out/06 45 0,75 56,5 68 5,46 5 36 0,144 1,17 2,77 0,317 4,4 8,2 130000



Como mostrado na Tabela 4 tem-se a correlação dos dados obtidos em 2006, 

pelo método indireto do Rio Dourados e Caveirinha obtido através do fator de 

correlação do método vazão-vazão. Já na Tabela 2 são apresentados os resultados 

coletados no mês de maio do ano de 2013 pelo método direto do flutuador, no qual 

um grande empreendimento comercial estava sendo construído em suas margens.       

 

Tabela 4. Resultado obtido após a construção de um grande empreendimento no 

Córrego Caveirinha no ano de 2013. 

Grandeza  Medida Incerteza 

Tempo médio 7,8 s ±0,7 s 

Profundidade média 0,36m ±0,08m 

Área Transversal (A) 4,32m² ±0,9m² 

Velocidade média (V) 0,64m/s ±0,06m/s 

Vazão (Q) 2,8m³/s ±0,7m³/s 

 

CONCLUSÃO 

Com base na pesquisa percebeu-se a real interferência antrópica no efluente 

mudando toda sua estrutura ecológica e interferindo diretamente na sua vazão e 

qualidade da água. Mesmo depois de constatado o mau uso do corpo hídrico através 

da agricultura e destruição das APPs, há possibilidade de recuperação da qualidade 

da água e aumento de vazão sendo possível despoluir e utilizar a água para 

suprimento local, melhorando a qualidade de vida da população circunvizinha. 
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