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RESUMO 
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade físico-química e bacteriológica 
da água de três corpos hídricos, no município de Simonésia, Minas Gerais, 
verificando-se a possibilidade de utilização para irrigação de hortaliças. As amostras 
foram coletadas nos períodos seco e chuvoso, avaliando-se as seguintes variáveis: 
pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO5), alcalinidade, dureza, nitrato, nitrogênio amoniacal total, ortofosfato, 
fósforo total, coliformes totais e coliformes termotolerantes. A água dos corpos 
hídricos analisados apresentou padrão de qualidade compatível com a Classe 2 da 
Resolução CONAMA 357, tanto no período seco, quanto no período chuvoso, exceto 
para DBO5, em dois pontos amostrados, no período seco, e para fósforo total, em 
todos os pontos amostrados.  
PALAVRAS-CHAVE: Análises físico-químicas. Coliformes. Qualidade de água. 
 

PHYSICO-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY WATER OF THREE 
RIVERS OF SIMONÉSIA, MINAS GERAIS 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the physico-chemical and bacteriological 
quality of water from three water bodies in the town of Simonésia, Minas Gerais, 
verifying the possibility of use for irrigation of vegetables. Samples were collected 
during the dry and rainy periods, assessing the following variables pH, electrical 
conductivity, dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD5), alkalinity, 
hardness, nitrate, total ammonia nitrogen, orthophosphate, total phosphorus, total 
coliforms and fecal coliforms. The water from water bodies analyzed showed quality 
standards compatible with Class 2 of CONAMA Resolution 357, both in the dry 
season, as the rainy season, except for BOD5 at two sampling sites in the dry period, 
and total phosphorus in all the sampled points. 
KEYWORDS: Physico-chemical analyses. Coliforms. Water Quality. 
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INTRODUÇÃO 
A agricultura moderna tem gerado impactos ambientais e sociais, que 

comprometem a sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas, em médio e em longo 
prazo. Esses impactos são percebidos na forma de erosão dos solos, contaminação 
das águas superficiais e subterrâneas, redução da biodiversidade e perda de 
saberes tradicionais associados, dependência econômica, redução das 
oportunidades de trabalho e renda, êxodo rural e exclusão social (MEDEIROS et al., 
2011). Dessa forma, ações voltadas ao manejo adequado do solo, da água e da 
biodiversidade, aspectos fundamentais para a transição agroecológica, devem ser 
analisadas, pois são componentes básicos que assegurem a sustentabilidade dos 
sistemas. 

Segundo COSTABEBER (2006) a transição agroecológica, pode ser definida 
como um processo gradual, contínuo e multilinear de mudança nas formas de 
manejo dos agroecossistemas. Como propósito mais geral, está a passagem dos 
atuais padrões de desenvolvimento rural ou de sistemas de produção de baixa 
sustentabilidade para modelos de agricultura e de manejo rural que privilegiem e 
incorporem princípios, métodos e tecnologias de base ecológica. 

A perspectiva agroecológica de desenvolvimento rural supõe um processo de 
transição, entendido como a sequência das etapas de construção progressiva e 
multilinear de sistemas produtivos locais para agriculturas sustentáveis, 
acompanhado de conhecimentos e de aumento das capacidades de análise dos 
agricultores sobre as interações entre o agroecossistema e as práticas locais 
(PIRAUX et al., 2012). 

Os fertilizantes são largamente utilizados no modelo de agricultura 
convencional, estão associados à eutrofização dos corpos d’água superficiais e à 
contaminação de aquíferos. As atividades agrícolas, a drenagem pluvial urbana, o 
lançamento de esgotos são fatores que colaboram para a elevação dos nutrientes 
em corpos d’água (CONEJO et al., 2005). A água é parte integrante dos seres vivos, 
tanto animais, como vegetais (JACINTHO & AMARAL, 2006). É também o recurso 
natural que mais enfrenta problemas, em termos de qualidade e quantidade 
(BATISTA et al., 2014). 

De acordo com LIMA (2001) a água vem sendo alterada com as mudanças 
demográficas, a velocidade e a extensão da globalização e com o desenvolvimento 
sócio-econômico impulsionado pelo avanço tecnológico. Dessa forma, a água 
passou a ser uma preocupação crescente não apenas no que se refere à quantidade 
disponível, mas, principalmente, em relação à qualidade acarretando prejuízos e 
restrições nos seus usos múltiplos. 

As alterações na qualidade da água de um corpo d’água podem ser 
determinadas pelas características físicas, químicas e biológicas, tendo em vista a 
caracterização desse recurso frente aos distintos usos e identificar as causas de 
eventuais degradações (SANTOS et al., 2011). Nos cursos d’água poluídos, ocorre 
transformação gradual dos componentes orgânicos em sais minerais e gás 
carbônico. O equilíbrio está diretamente relacionado à capacidade do corpo d'água 
de assimilar os lançamentos, não conflitando com sua utilização (COSTA et al., 
2003). Nas bacias com cobertura de floresta natural, a vegetação promove a 
proteção contra a erosão do solo, a sedimentação e a lixiviação excessiva de 
nutrientes (SOPPER, 1975 citado por DONADIO et al., 2005). 

O monitoramento das variáveis físicas, químicas e biológicas é necessário 
não apenas para o sucesso no cultivo de organismos aquáticos, irrigação e consumo 
humano, mas também para o controle da poluição, descrita como uma alteração de 
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alguma qualidade ambiental, cujos efeitos negativos não podem ser neutralizados 
pela comunidade exposta (ESTEVES, 2011). 

A resolução 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2005), dispõe sobre a classificação e estabelece 
diretrizes para o enquadramento dos corpos de água superficiais e estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. As águas doces destinadas à 
irrigação de hortaliças devem atender ao padrão de qualidade para águas de Classe 
2. De acordo com essa Resolução, a qualidade de água não deve ser baseada 
apenas no seu estado atual, mas sim nas características que deve ter para atender 
às necessidades humanas, respeitando o equilíbrio ecológico, de forma que não 
seja deteriorada. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos da água de três corpos hídricos, nos períodos seco e chuvoso, nas 
comunidades Sossego, São Vicente e Três Barras, município de Simonésia, Minas 
Gerais, verificando-se a possibilidade de utilização para irrigação de hortaliças. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 
As amostras de água foram coletadas em três rios que atravessam as 

comunidades rurais São Vicente (SV), Três Barras (TB) e Sossego (SS), no 
município de Simonésia, Minas Gerais (Figura 1). Nos três pontos de coleta existe 
influência antrópica, pelo despejo de esgoto doméstico ou pelo uso agrícola do solo. 
A localização dos pontos de coleta é a seguinte: São Vicente: 20º 01’ 33,33” S e 42º 
01’ 41,95” O; Três Barras: 20º 05’ 23,45” S, 42º 01’ 03,12” O; Sossego: 20º 05’ 
59,39” S e 42º 03’ 35,65” O. 

 
Amostragem e análises físico-químicas 
Foram coletadas seis amostras de água em cada ponto amostrado, sendo 

três no período seco (agosto e setembro de 2013) e três no período chuvoso 
(fevereiro a abril de 2014). As coletas foram feitas entre 07 e 09 h da manhã, 
utilizando-se frascos de polietileno com capacidade para 2 L (análise de 
alcalinidade, dureza e DBO5) e frascos de polietileno com capacidade para 600 mL 
(análise de nutrientes da série do nitrogênio e do fósforo). Todos os frascos foram 
mantidos em isopor com gelo e foram transportados ao Laboratório de Ecologia 
Aquática e Produção do Plâncton (LEAPP) do Ifes – Campus de Alegre, para 
análise. 

As seguintes variáveis foram analisadas: pH (peagômetro Tecnopon mPa 
210), condutividade elétrica (condutivímetro Tecnopon mCa 150P), OD, DBO5, 
alcalinidade e dureza (titrimetria), nitrogênio total, ortofosfato e fósforo total 
(espectrofotômetro PG T80+). O teor de ortofosfato foi determinado conforme a 
metodologia descrita no “Standard methods for the examination of water and 
wastewater” (EATON et al., 2005), e os teores de nitrogênio total e fósforo total, 
segundo a metodologia proposta por VALDERRAMA (1981). 
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FIGURA 1 – Foto aérea do município de Simonésia, mostrando os pontos de coleta 

das amostras de água 
 Fonte: Google Earth (modificado pelos autores). 
 

Análise de coliformes 
Para a análise de coliformes totais e termotolerantes foram coletados 500 mL 

de água, armazenada em frascos de vidro estéreis. Estes foram mantidos resfriados 
a 10 ºC, até o momento das análises, que foram realizadas no Laboratório de 
Microbiologia do Ifes – Campus Alegre, pela técnica dos tubos múltiplos (EATON et 
al., 2005), utilizando-se as diluições 10-1, 10-2 e 10-3, em triplicata. A diluição 10-1 foi 
obtida transferindo-se um mL da água coletada para um tubo contendo nove mL de 
água peptonada 0,1%, estéril. Após homogeneização, o processo foi repetido, 
obtendo-se a diluição 10-2, que foi utilizada para obtenção da diluição 10-3, repetindo-
se novamente o processo descrito. 

Para a análise presuntiva de coliformes totais, uma alçada de cada uma das 
diluições foi inoculada em tubos de ensaio contendo caldo lauril sulfato de sódio e 
um tubo de Durhan invertido. Os tubos foram incubados a 35 ºC, sendo 
considerados positivos aqueles em que houve turvação do caldo e formação de gás 
no tubo de Durhan, após 24 h.  

De cada tubo positivo foi transferida uma alçada para tubos contendo caldo 
verde brilhante (VB) e uma alçada para tubos contendo caldo seletivo para 
Escherichia coli (EC), todos com tubo de Durhan invertido. Os tubos com caldo VB 
foram incubados a 35 ºC, para confirmação da presença de coliformes totais, e os 
tubos com caldo EC foram incubados a 44,5 ºC, para confirmação da presença de 
coliformes termotolerantes. Foram considerados positivos os tubos em que houve 
turvação do caldo e formação de gás no tubo de Durhan, após 24 h. 
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Análise estatística e discussão dos dados 
Os resultados das análises físico-químicas foram submetidos à análise de 

variância e ao teste de Tukey (P < 0,05), utilizando-se o software livre SISVAR 5.3 
(FERREIRA, 2011). Os dados obtidos com as análises físico-químicas e de 
coliformes foram discutidos com base em literatura e nos valores de referência para 
águas de classe 2 da Resolução 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2005). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores de pH, OD, nitrato e nitrogênio amoniacal total estão dentro do 

limite estabelecido pela resolução CONAMA 357, para águas de Classe 2. Os 
valores de DBO5 estão acima do limite estabelecido nessa Resolução, nas amostras 
TB e SS, no período seco, e os valores de fósforo total estão acima do limite em 
todas as amostras. A Tabela 1 mostra os valores médios das variáveis analisadas, 
em cada ponto de amostragem, nos períodos seco e chuvoso. 

O comportamento das variáveis físico-químicas da água, durante o período de 
amostragem, está representado na forma de histograma. O Histograma 1 mostra o 
comportamento das variáveis pH, condutividade elétrica, OD, DBO5, alcalinidade e 
dureza. O Histograma 2 mostra o comportamento dos nutrientes: nitrato, nitrogênio 
total, ortofosfato e fósforo total. 
 

TABELA 1  - Valores médios das variáveis físico-químicas e microbiológicas da 
água, nos períodos seco e chuvoso (PM = precipitação média do 
período; SV = São Vicente; TB = Três Barras; SS = Sossego; OD = 
oxigênio dissolvido; DBO5 = demanda bioquímica de oxigênio, em 
cinco dias).  

 Período seco (PM 26 mm)  Período chuvoso (PM 146 mm)  

Variáveis  físico-químicas  SV TB SS SV TB SS 

pH  6,6 a 7,1 b 6,9 c 7,8 a 7,6 b 8,0 c 

condutividade elétrica (µS cm-1) 42,0 a 30,2 b 24,4 c 32,2 a 29,2 b 21,3 c 

OD (mg L-1) 6,7 a 8,1 b 8,1 c 7,7 a 7,2 d 7,9 c 

DBO5 (mg L-1) 5,0 a 5,2 b 6,2 c 2,9 a 3,6 b 3,2 c 

alcalinidade (mg L-1) 17 a 13 b 11 c 13 a 13 b 10 c 

dureza (mg L-1) 21 a 19 b 20 c 19 a 14 b 7 e 

nitrato (mg L-1) 0,174 a 0,268 b 0,093 c 0,198 a 0,348 b 0,108 c 

nitrogênio amoniacal total (mg L-1) 0,148 a 0,21 b 0,061 c 0,167 a 0,322 b 0,184 c 

ortofosfato (mg L-1) 0,094 a 0,078 b 0,02 c 0,025 a 0,023 b 0,024 c 

fósforo total (mg L-1) 0,171 a 0,215 b 0,189 c 0,123 a 0,137 b 0,143 c 

Coliformes       

Coliformes totais - 23 43 48 162 162 

Coliformes termotolerantes - 23 43 46 125 161 

 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P < 
0,05), para o mesmo ponto de amostragem, nos períodos seco e chuvoso. 
 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O pH é utilizado para expressar a intensidade da condição ácida ou básica e 
a intensidade da concentração de íons H+ de uma determinada solução (SAWYER 
et al., 1994). Em águas naturais ocorrem variações de pH, durante o dia, em função 
da fotossíntese e da respiração: o pH diminui com o aumento da concentração de 
CO2 e aumenta quando a concentração de O2 na água é maior. 

A condutividade elétrica (CE) expressa a quantidade de íons na água, 
fornecendo informações sobre a disponibilidade de nutrientes e ajudando a detectar 
a incidência de poluição (RIBEIRO et al., 2000). Quanto maior o conteúdo salino de 
uma solução, maior a CE da mesma. Portanto, a medida da CE é um indicador do 
perigo de salinidade do solo (ALMEIDA, 2010). Segundo FIGUEIRÊDO (2005), os 
solos que têm condutividade elétrica até 250 µS cm-1, a 25 °C, apresentam baixo 
risco de salinização. Os pontos analisados não apresentaram risco de salinização do 
solo, pois os valores de condutividade foram menores que 250 µS cm-1. 

A determinação do oxigênio dissolvido é de fundamental importância para 
avaliar as condições naturais da água e detectar impactos ambientais como 
eutrofização e poluição orgânica (VASCONCELOS et al., 2009). De todos os 
parâmetros químicos indicadores da qualidade da água, o oxigênio é o mais 
importante, pois é essencial à vida dos organismos aquáticos (KUBITZA, 2003; 
ROCHA et al., 2004) e, quando em baixa concentração, pode atrasar o crescimento, 
reduzir a eficiência alimentar e aumentar a incidência de doenças e de morte. As 
amostras analisadas apresentaram valores médios de OD superiores a 6 mgL-1, 
estando de acordo com a legislação. 
 

 
 
HISTOGRAMA 1  – Comportamento das variáveis analisadas (exceto nutrientes), 

nos pontos amostrados, nos períodos seco e chuvoso 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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  Legenda: Porto = ortofosfato; P total = fósforo total 

HISTOGRAMA 2  – Comportamento dos nutrientes, nos pontos amostrados, nos 
períodos seco e chuvoso  

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica pela 
ação de bactérias em condições aeróbias controladas chama-se demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO). Esta fornece informações sobre a fração de 
compostos biodegradáveis na água, sendo muito utilizada para determinar o 
potencial poluidor dos efluentes, em relação ao consumo de oxigênio (ROCHA et al., 
2004). A adubação da água com fertilizantes ricos em nitrogênio e fósforo, bem 
como a carga de matéria orgânica, aumenta a demanda de oxigênio. Os grandes 
consumidores de oxigênio são as bactérias decompositoras aeróbias, que atuam 
sobre a matéria orgânica (MATOS, 2001). VASCO (2011) considera que 
concentrações de DBO com valores inferiores, no período chuvoso, podem ser 
ocasionadas por maior diluição promovida nesse período. 

A concentração total de bases no meio aquático é chamada alcalinidade 
(SIPAÚBA-TAVARES, 1995; ALBANEZ & MATOS, 2007). Os principais íons 
responsáveis pela alcalinidade da água são os carbonatos (CO2

-2) e os bicarbonatos 
(HCO3

-) (ALBANEZ & MATOS, 2007), mas a amônia (NH3), a hidroxila (OH-), o 
fosfato (PO4

-3) e a sílica (SiO4
-), entre outros, também podem atuar como bases, 

neutralizando os íons H+ (SIPAÚBA-TAVARES, 1995). Águas com alcalinidade 
menor que 20 mg L-1 estão sujeitas a variações diárias de pH, pois têm baixo poder 
tamponante (WURTS & MASSER, 2004). Teores de alcalinidade mais altos 
aumentam a disponibilidade de fósforo e de outros elementos essenciais (SIPAÚBA-
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TAVARES, 1995). Na amostragem realizada, os valores médios de alcalinidade 
variam de 9 a 17 mg L-1, portanto a alcalinidade é baixa. 

A dureza da água representa a concentração de cátions multivalentes (Ca+2, 
Mg+2, Fe+2, Sr+2 e Al+3) em solução (ALBANEZ & MATOS, 2007), sendo o Ca+2 e o 
Mg+2 os mais abundantes (SIPAÚBA-TAVARES, 1995). As amostras analisadas 
apresentaram valores médios inferiores a 50 mg L-1 de CaC03, classificando-se a 
água como mole. 

O nitrogênio é muito importante no metabolismo dos ecossistemas aquáticos, 
visto que participa na formação de proteínas. Na água, o nitrogênio se apresenta 
nas seguintes formas: nitrito (N02

-), nitrato (N03
-), amônia (NH3), íon amônio (NH4

+), 
óxido nitroso (N20), nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico dissolvido 
(peptídeos, aminoácidos, etc.), nitrogênio orgânico particulado (bactérias, 
fitoplâncton e zooplâncton) entre outras (ESTEVES, 2011).  

As principais fontes naturais de nitrogênio para os ecossistemas aquáticos 
são as chuvas, a matéria orgânica e a matéria inorgânica de origem externa e a 
fixação de nitrogênio molecular dentro do próprio sistema (ESTEVES, 2011). Do 
ponto de vista sanitário, esse elemento, ao ser incorporado a qualquer água, 
aumenta a proliferação de microrganismos, podendo aumentar a DBO do sistema 
(PALMA-SILVA, 1999 citado por DONADIO et al., 2005). 

O nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio. Ele tem grande importância 
nos ecossistemas aquáticos, pois constitui a principal fonte de nitrogênio para os 
produtores primários (ESTEVES, 2011; ALBANEZ & MATOS, 2007). Em ambiente 
redutor, ele pode ser reduzido a nitrogênio (N2), óxido nitroso (N2O) ou amônia (NH3) 
(ALBANEZ & MATOS, 2007). 

Na maioria dos ecossistemas aquáticos continentais, o fósforo é o principal 
fator limitante da produtividade primária e também o principal responsável pela 
eutrofização artificial. Nesses ecossistemas o fósforo apresenta-se na forma de 
fosfato, sendo classificado em fosfato particulado, fosfato orgânico dissolvido, fosfato 
inorgânico dissolvido (ortofosfato), fosfato total dissolvido, e fosfato dissolvido 
(ESTEVES, 2011).  

De todas essas formas, a mais importante é o ortofosfato, por ser a principal 
forma utilizada pelos produtores primários (KUBITZA, 2003; ESTEVES, 2011). 
Porém, na sua ausência, o fósforo também é assimilado e muitas vezes não é 
detectado, pois sua assimilação é muito rápida. A maior parte do fósforo presente na 
água é adsorvida no sedimento, formando fosfato de alumínio e fosfato de ferro, 
quando o pH é baixo ou fosfato de cálcio, quando o pH é alto (SIPAÚBA-TAVARES, 
1995; KUBITZA, 2003; ESTEVES, 2011). Uma vez adsorvido no sedimento, o 
fósforo torna-se pouco solúvel, sendo liberado muito lentamente para a coluna de 
água. 

O fósforo tem importância fundamental no armazenamento de energia, 
constituindo as moléculas de adenosina trifosfato (ATP), além de ser um constituinte 
da membrana plasmática. Em grande parte das águas continentais o fósforo é 
considerado um fator limitante da produção primária, sendo apontado como o 
responsável pela eutrofização artificial de tais ecossistemas.  

O papel do fósforo na eutrofização dos recursos hídricos é essencial, e a 
origem desse nutriente a partir de áreas agrícolas tem sido colocada em relevância 
como indicador de qualidade de água, já que outros indicadores, como sólidos em 
suspensão e turbidez, estão associados ao transporte de fósforo (SILVA & PRUSKI, 
1997). 
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A presença de coliformes termotolerantes na água é indicadora de poluição 
com fezes de animais endotérmicos (VALIM, 2006). Nas amostras coletadas 
apresentaram valores máximos de 240 coliformes termotolerantes, valores bem 
abaixo do estabelecido na legislação, de modo que esse fator não impede o uso da 
água para irrigação.  

No ponto de coleta SV os valores de coliformes termotolerantes, tanto no 
período seco, como no período chuvoso, foram inferiores aos obtidos nos demais 
pontos de coleta, fato que pode ser explicado pela menor presença de residências, 
com despejo de dejetos no corpo de água. 
 

CONCLUSÕES 
A água dos corpos hídricos analisados apresentou padrão de qualidade 

compatível com a Classe 2 da Resolução CONAMA 357, tanto no período seco, 
quanto no período chuvoso, exceto para DBO5, em dois pontos amostrados, no 
período seco, e para fósforo total, em todos os pontos amostrados.  

A água pode ser utilizada para a irrigação de hortaliças, pois não apresenta 
altos valores de coliformes termotolerantes. 
 

REFERÊNCIAS  
ALBANEZ, J. R.; MATOS, A. T. Aquicultura.  In: MACEDO, J. A. B. Águas & águas. 
3. ed. (Capítulo 12, Suplemento) Belo Horizonte: CRQ-MG, 2007. p. 1095-1146. 
Disponível em: http://www.jorgemacedo.pro.br/Cap%C3%ADtulo12%20%20AQUI 
CULTURA% 20INTERNET%20.pdf. Acesso em: 04 set. 2014. 
 
ALMEIDA, O. A. Qualidade da Água de Irrigação . Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Agropecuária, Dezembro de 2010. 
 
BATISTA, A. D.; MEIRELES, A. C. M.; ANDRADE, E. M.; IZIDIO, N. S. C.; LOPES, 
F. B.; Sazonalidade e variação espacial do índice de estado trófico do açude Orós, 
Ceará, Brasil. Revista Agro@mbiente On-line , v. 8, n. 1, p. 39-48, 2014. 
 
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução n. 357, de 
17 de março de 2005 . Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
 
CONEJO, J. G. L.; COSTA, M. P.; SILVA, A. C. N. C.; BURNETT, J. A.; ACSELRAD, 
M. V. Panorama da qualidade das águas superficiais no BRASIL. Cadernos de 
Recursos Hídricos 1 , Agência Nacional das Águas, Brasília, DF, 2005. 
 
COSTABEBER, J. A. Transição Agroecológica: rumo à sustentabilidade. 
Agriculturas , v. 3, n. 3, 2006. 
 
COSTA, L. L.; CEBALLOS, B. S. O.; CELEIDE, M. B. S.; CAVALCANTI, M. L. F. 
Eficiência de wetlands construídos com dez dias de detenção hidráulica na remoção 
de colífagos e bacteriófagos. Revista de Biologia e Ciências da Terra , v. 3, n.1, 
2003.  
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

210 

DONADIO, N. M. M.; GALBIATTI, J. A.; PAULA, R. C. Qualidade da Água de 
Nascentes com Diferentes Usos do Solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, São 
Paulo, Brasil. Eng. Agríc. , v. 25, n. 1, p. 115-125, 2005. 
 
EATON, A. D.; CLESCERI, L. S.; RICE, E. W.; GREENBERG, A. E. (Eds.). 
Standard methods for the examination of water and w astewater . 21. ed. 
Washington, DC: APHA/AWWA/WEF, 2005. 
 
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia . 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2011. 
 
FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e 
Agrotecnologia , v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011. 
 
FIGUEIRÊDO, A. F. R. Análise do risco de salinização dos solos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Colônia – Sul Da Bahia . 2005. 97 p. Dissertação (Mestrado 
em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Estadual de Santa Cruz, 
Ilhéus, 2005. 
 
JACINTHO, A. C. B.; AMARAL, L. A. Avaliação da variação da qualidade da água do 
Córrego Correias (município de Franca/ SP) nas áreas urbana, suburbana e rural em 
um período de 24 horas. Investigação: Revista Cientifica da Universidade de  
Franca , v. 6, n. 1, p. 35-40, 2006. 
 
KUBITZA, F. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões . São Paulo: 
Fernando Kubitza, 2003. 
 
LIMA, E. B. N. R. Modelagem integrada para gestão da qualidade da águ a na 
Bacia do Rio Cuiabá.  2001. 206 f. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 
 
MEDEIROS, C. A. B.; CARVALHO, F. L. C.; STRASSBURGER, A. S. Transição 
Agroecológica : construção participativa do conhecimento para a sustentabilidade. 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2011. 
  
PIRAUX, M.; SILVEIRA, L.; DINIZ, P.; DUQUE, G. Transição agroecológica e 
inovação socioterritorial. Estud. Soc. e Agric. , Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 5-29, 
2012. 
 
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental . 
Porto Alegre: Bookman, 2004.  
 
SANTOS, M. G.; SANTINO, M. B. C.; JUNIOR, I. B. Alterações espaciais e 
temporais de variáveis limnológicas do reservatório do Monjolinho (Campus da 
Ufscar). Oceologia Australis , v. 15, n. 3, p. 682-696, 2011. 
 
SILVA, D. D.; PRUSKI, F. F. Recursos hídricos e desenvolvimento sustentável 
da agricultura.  Viçosa, MG: UFV, 1997. 252 p. 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

211 

SIPAÚBA-TAVARES, L. H. Limnologia aplicada à aquicultura . Jaboticabal: 
FUNEP, 1995. 
 
VALDERRAMA, J. C. The simultaneous analysis of total nitrogen and total 
phosphorus in natural waters. Mar. Chem. , v. 10, p. 109-122, 1981. 
 
VALIM, P. C. N. Avaliação físico-química e bacteriológica da água de poços no 
município de Pirapora - Minas Gerais. Sanare  (SANEPAR), v. 24, p. 13-17, 2006. 
  
VASCONCELOS, R. S.; LEITE, K. N.; CARVALHO, C. M.; ELOI, W. M.; SILVA, L. M. 
F.; FEITOSA, H. O. Qualidade da água utilizada para irrigação na extensão da 
microbacia do Baixo Acaraú. Fortaleza, CE. Revista Brasileira de Agricultura 
Irrigada , v. 3, n. 1, p. 30-38, 2009. 
 
VASCO, A. N.; BRITTO, F. B.; PEREIRA, A. P. S.; MÉLLO JÚNIOR, A. V. M.; 
GARCIA, C. A. B.; NOGUEIRA, L. C. Avaliação espacial e temporal da qualidade da 
água na sub-bacia do rio Poxim, Sergipe, Brasil. Ambi-Agua , v. 6, n. 1, p. 118-130, 
2011. 
 
WURTS, W. A.; MASSER, M. P. Liming ponds for aquaculture. SRAC, n. 4100, 
2004. 


