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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros químicos e 
microbiológicos (pH, Turbidez, Condutividade, Sólidos Totais Dissolvidos, Acidez 
Carbônica, Matéria Orgânica, Microbiologia e caracterização da vegetação) do córrego 
Estrelinha no município de Antonio João-MS, observando alterações na água e em sua 
margem, foi observado a cor da água, relevo alterado, vegetação arbórea ou arbustiva 
do local, presença de lixo e profundidade do córrego. A coleta foi efetuada apenas uma 
vez em quatro pontos distintos, onde foram levados para o laboratório e analisados de 
acordo com o Ministério da Saúde e CONAMA, após foi feita uma comparação entres 
os pontos de coleta para ver quais dos pontos possui maior alteração em sua 
composição. Os pontos de coleta foram escolhidos de acordo com a região e 
proximidade da comunidade, o ponto 1 representa a nascente, ponto 2 próximo a 
comunidade, ponto 3 localizado próximo a lavouras e o ponto 4 é a parte florestal. Os 
quatro pontos em questão ficam localizados a 1 Km de distancia da Cidade. 
 
Palavras síntese: Impactos Ambientais; Caracterização; Analise físico/química. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o aumento da população, foi surgindo  grandes impactos ambientais, que 

acompanham esse crescimento, e tratando de impactos os córregos são os mais 

afetados. Onde o depósito de lixos, o consumo de comunidades ribeiras é muito 

grande. Muitas comunidades utilizam de forma indevida o córrego, despejando matérias 

químicas, e grande parte das indústrias utilizam para depósito do seu lixo, alterando a 

biota do local (ARAUJO, 2010). 

Grande parte da população não tem conhecimento sobre o uso correto dos 

recursos hídricos e importância da água, e muitas ainda não tem contato com ONGs ou 

organizações que deem informações sobre o meio ambiente instruindo a  manutenção 

e preservação dos recursos hídricos, isso faz com que algumas comunidades tenham 

um pensamento fechado sobre relações ambientais (MARMONTEL, 2015). 

Devida à sensação de grandeza do globo terrestre as pessoas veem a água 

como recurso ilimitado, essa visão fechada permite a muitas comunidades utilizar a 

água de forma indevida e de irresponsabilidade. Do planeta Terra 91,1% é água 

salgada, não podendo ser consumida, sendo que dos 4,9% de água restantes, apenas 

0,17% esta disponível como água doce potável, encontradas em rios, lagos, nascentes, 

e lençóis freáticos. Muitas comunidades, indústrias e cidades utilizam essa água para 

alguma tarefa, e mesmo sabendo dessas informações, acaba por poluir essa água, que 

geralmente são águas de córregos, que pelo fato de passarem por todos os locais, fica 

mais sujeitas a utilização(BACCI e PATACA, 2008). 

Observaram-se não apenas o leito do rio sofre com os danos da poluição, mas a 

fauna e a flora também sofrem com esses danos, a distribuição de resíduos químicos 

na água, mata a vegetação rasteira quanto arbórea, o que causa uma erosão no solo 

em varias partes do córrego, com essa erosão o córrego perde sua estrutura ficando 

mais largo ou comprimido, degradando definitivamente o córrego. Quando se tem uma 

devastação da vegetação e a diminuição do leito do rio, fica menos suscetível aos 

animais viverem em tais locais, muitos acabam morrendo no local e outros acabam 

migrando para outra parte do córrego, sendo que outra parte acaba tendo de invadir 

outras regiões, até mesmo as cidades (MERTEN, 2002).    



12 

 

 

A poluição que é gerada nesses córregos acarreta na falta de água em diversos 

locais, sendo que as principais fontes de contaminação são: de esgotos das cidades 

que alem de não possuir nenhum tratamento é despejado nos córregos, aterros 

sanitários que afetam os lençóis freáticos, os agrotóxicos que são utilizados em muitas 

lavouras acabam escoando para os córregos, alterando a biota local (BETTEGA, 2005). 

Todos os fatores citados, desmatamento, lavouras, esgotos e a utilização 

indevida alteram a composição química, como o PH determinando a acidez da água, a 

Turbidez de compostos que altera o trajeto da água, sua cor que é alterado por 

resíduos orgânicos, entre outros. De acordo com tais informações é possível observar 

que em determinados pontos dos mananciais há alterações de acordo com a presença 

de ações antrópicas. Em alguns pontos a atividade da comunidade local é próxima, 

pode ser observado que a região em questão tem atividade pecuarista, e apresenta 

gado ou outros animais de grande porte. (ARCOVA E CICCO,1999, apud 

RENOVATO;SENA;SILVA, 2012) 

Portanto as análises químicas tem grande importância em sua quantificação, 

como a mata ciliar é mais comum ela também sofre grande impacto, visto isso, análises 

químicas e físicas mostram a composição da água e suas alteração. Uma simples 

alteração na composição, e a água pode tornar-se não saudável ao consumo, um fator 

bem visível resultante da poluição é a cor, como também os materiais em suspensão na 

água ligados ao lixo local. Dessa forma o trabalho tem como objetivo, fazer uma 

caracterização do local, identificando pontos de poluição, como também análises 

químicas no córrego, identificando pontos de maior alteração. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

2.1.2 Poluição         

 

É comum nos dias de hoje as comunidades pensar em obter o máximo possível 

de recursos financeiros, tanto para uso pessoal como comercial. Essa necessidade da 

população moderna afeta muita o meio ambiente, a compactação do solo, o uso 

indevido de plantações e a sua deteriorização são muito grandes, principalmente em 

áreas agrícolas. Regiões agrícolas possui uma maior fragmentação o que afeta ainda 

mais, não só as águas, mas também os animais que ali residem. 

 
A crise à qual nos referimos é resultado de um longo processo de 
apropriação e destruição da natureza, que se intensificou profundamente 
com o desenvolvimento do capitalismo industrial, baseado na 
apropriação da natureza. A produção tecnológica, sustentáculo do 
capitalismo, se fundamenta no desenvolvimento científico, configurando 
a sociedade moderna caracterizada por uma extrema fragmentação 
social e cultural em que o conhecimento se apresenta cada vez mais 
compartimentado (BACCI e PATACA, s/p, 2008). 

 

A poluição que muitas das vezes se intensifica em algumas regiões e é fruto de 

um tipo de cultura presente em determinada comunidade, ou seja, o modo que uma 

sociedade age é devido a alguns parâmetros, como a região apresenta uma 

intensificação na agricultura e lavouras, a produção de recurso é muito grande, assim 

como a sua exportação. Sendo assim o capitalismo é intensificado em determinadas 

regiões, onde a oferta de trabalho é maior, isso gera um desgasto muito grande no 

meio ambiente, tanto pelo espaço que ocupado como a utilização do solo e matas ao 

redor.  

De acordo com Juliana (2012) Muitos fatores podem afetar a qualidade de água, 

sendo que ela é variável de acordo com o ambiente, por exemplo, se o ambiente é 

fechado por uma mata ciliar, é maior a intensificação de micro-organismos, o que afeta 

a quantidade de animais, dessa forma essas regiões é mais afetadas por substâncias 

químicas, provenientes de indústrias locais. A maior parte dessa poluição é gerada pelo 
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depósito de esgoto nos córregos próximos que não possuem nenhum tipo de 

tratamento; os aterros sanitários, que possui substâncias químicas e afetam os lençóis 

freáticos;  também muitos agrotóxicos utilizados em lavouras, acabam sendo ecoados 

para os córregos. 

 

2.1.3 Degradação 

 

O fruto dos variados tipos de poluição acaba por degradar grande parte do solo e 

vegetação, quando um córrego apresenta na sua composição resíduos tóxico, ele 

interfere muita na vegetação, acarretando numa deterioração das árvores. Sabemos 

que as árvores apresentam um papel muito importante em um córrego, ela é o pilar de 

sustentação do córrego e também o que mantém o relevo firme e compactado. Se 

pensarmos, com a deterioração da vegetação, nós temos uma diminuição nos 

micorrizas, esses fungos são importantes no auxilio da quebra de nitrito no solo, sendo 

que as árvores não tem essa função. Isso acarreta ainda mais na diminuição da 

vegetação, permitindo maior incidência solar na água, causando uma interferência na 

biota (MARMONTEL, 2015). 

Se analisarmos a degradação da vegetação, ela sempre ocorreu, desde a 

descoberta do Brasil que é marcada pela intensa extração de materiais. A vegetação é 

presente em qualquer córrego ou nascente, e a sua retirada acarreta na destruição do 

córrego e relevo, por sua vez aspectos observáveis e consequências do desmatamento 

é a erosão no relevo, mata muito aberta com poucas árvores de grande porte e a 

presença de uma água mais escura, resultados do desmatamento e estratificação do 

local (PEREIRA et al, 2015). 

 

2.2.1 SOLO E RELEVO 

 

2.2.2 Caracterização vegetal  

 

 A vegetação é um importante recurso para a vida animal, por mais que o local 

em que ela se encontra esteja desmatado, ela ainda ira abrigar algum tipo de fauna. Em 
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geral as matas ciliares são de extrema importância, elas fornecem alimento e abrigo 

para animais e também cobertura vegetal para os córregos, essa cobertura é o que 

permite a proteção direta dos raios solares na água, permitindo a vida de micro-

organismos no local. Devido à variação das espécies de árvores, podemos encontrar 

um ambiente totalmente heterogêneo em qualquer local, tanto por arbustos, gramíneas 

ou árvores de grande porte. Essa variação permite que animais específicos vivessem 

em determinadas regiões, a sua alteração ou desmatamento pode acarretar na extinção 

especifica de algumas espécies, como determinadas aves e insetos (FAXINA e 

SCHLEMMERMEYER,2010) 

Os córregos de micro bacias geralmente não apresentam uma atividade da fauna 

especificamente no córrego, como peixes ou mamíferos, porém a atividade de micro-

organismos auxilia a vegetação a se estender para outras regiões, criando uma 

simbiose com fungos e bactérias. Essa simbiose junto à diversa flora atrai animais 

especialistas para esses locais, sendo eles bem menores que os generalistas, assim o 

que determina o fator limitante desses animais é a mão humana (JUNIOR, 2012). 

  Quando falamos no termo de animais especialistas e generalista, dizemos que 

alguns animais que vivem nessas matas ciliares apresentam comportamentos de 

captura diferentes, ou seja, uma ave generalista irá atrás de alimentos variados, 

obtendo uma gama de recursos, já animais especialistas, dizemos que ele escolhe o 

local de acordo com o formato, distância e distribuição da vegetação, procurando 

animais específicos do local. Isso torna as matas heterogêneas em fauna e flora. As 

árvores que sustentam o relevo em volta do córrego dependem da dispersão feita pelas 

aves e insetos, isso gera um ciclo ambiental. O relevo por sua vez sofre influência direta 

das árvores, se a desmatamento for intensa, nos teremos um solo arenoso e com 

poucos nutrientes (ARAUJO, 2012) 

 

2.2.3 Relevo 

 

Como foram explanadas, as características que o solo apresenta é reflexão da 

vegetação em torno do córrego, se houver intensa desmatamento, o solo irá apresentar 

características, como: erosão, abertura na largura do córrego e profundidade. Isso torna 
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o córrego cada vez mais escasso e com dificuldade para fluir normalmente em seu leito. 

Os efeitos da agropecuária também são muito comuns em micro bacias, fragmentando 

as matas (SILVA, 2015). 

Métodos inadequados da agricultura e pecuária são responsáveis pela 

deterioração ambiental, os quais trouxeram problemas, especialmente aos ambientes 

mais frágeis, como as matas ciliares que são formações vegetais que percorrem ao 

longo das margens dos cursos de água, cuja função é resguardar os recursos hídricos 

e conservar a qualidade destes em equilíbrio constante com a fauna e flora vivente na 

região, sendo que o crescente arrefecimento de disponibilidade e acessibilidade aos 

recursos hídricos de águas superficiais e subterrâneas voltadas para dispêndio o 

humano tem sido acirrado principalmente pela degradação e perturbação das matas 

ciliares, pois elas desempenham a função de proteger os rios influenciando na 

qualidade da água (FAXINA e SCHLEMMERMEYER, 2010). 

 

2.2.4 Sustentabilidade 

 

Dizemos que o desmatamento em córregos é bastante visível, e que como 

consequência gera a degradação generalizada da biota, porém existem muitos recursos 

que visam a diminuição desses impactos, ou seja, alguns tipos de poluições podem ser 

remediados. Muitas técnicas que visam à diminuição da utilização de água, como 

métodos de reciclagem e reutilização da água antes de ir para o esgoto, o que diminui 

sua utilização (BETTEGA et al,2005). 

Todas essas alternativas variam de comunidade, pois existem regiões que tem 

maior utilização das águas, e as comunidades utilizam para o consumo e para o 

comércio, então a sensibilização é importante em todos os casos. A informação é o 

principal subsídio para que uma comunidade possa observar o que ela faz, e o que 

deve ser feito para diminuir esses impactos (BETTEGA et al,2005). Quando tratamos de 

um ambiente que possui uma atividade, como os córregos, chamamos de “Ambiente 

Lótico”, ou seja apresenta um movimento, uma correnteza e que geralmente 

apresentam problemas de despejo de materiais pelo esgoto da cidade, depósito de 

substâncias por indústrias e utilização da comunidade. Todos eles podem ser 
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remediados com atividades simples de coleta, que foi dito no parágrafo anterior. Muitas 

atividades da população que reside próxima ao córrego pode ser beneficiada com esse 

recurso, pois a água do leito além de ser utilizada para regar plantações, pode ser 

utilizada no abastecimento de residências e fonte de água para alguns animais. A água 

que é utilizada para a plantação pode ser usada novamente se a plantação tiver um 

sistema de escoamento, junto à águas acumuladas da chuva, isso resultarias no seu 

reaproveitamento. Os esgotos também contem uma parcela da água da chuva que é 

acumulada na cidade e acaba sendo despejada nos córregos, essa mesma água 

poderia ser utilizada para plantações (ARAUJO,2012)  

 

 

2.3.1 PARÂMETROS FÍSICO/QUÍMICO  

 

2.3.2 Análises Químicas  

 

As análises químicas é o foco do trabalho, onde serão trabalhado e colocado em 

tabelas os dados de possíveis alterações na composição da água, além de 

trabalharmos se têm a presença de algum micro-organismo patógeno. Devido à 

atividade das indústrias e a interferência da comunidade, lavouras e da cidade, a água 

do córrego acaba por sofrer interferência em sua composição. 

As análises químicas são baseadas de acordo com uma série de dados que só 

são observadas em laboratório, ou seja, será envolvido nas análises de pH, turbidez, 

condutividade, sólidos totais dissolvidos, acidez carbônica, matéria orgânica, 

Microbiologia, sendo eles comparados de acordo com Resolução CONAMA 357/2005. 

Essa resolução estabelece a classificação adequada de corpos na água, vale lembrar 

que após a coleta de dados, será feita uma comparação dos quatro pontos em questão, 

para obtenção melhor do local onde tem alteração química. 

 

2.3.2 pH 
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Potencia Hidrogenônico (pH) representa a quantidade e intensidade de 

condições ácidas na água, através da medição de íons de hidrogênio (H+). Esse valor 

influi na distribuição das formas livre e ionizada de vários compostos, isso afeta na 

solubilidade dos compostos na água, variando de básicos a ácidos. As alterações de pH 

podem ter origem natural (dissolução de rochas, fotossíntese) ou antropogênica 

(despejos domésticos e industriais), para uma manutenção correta da água, ele fica na 

média de 6 a 9 (NOGUEIRA, 2015). Em águas onde o valor é baixo é comum acontecer 

a corrosão do local ou material, a agressividade e corrosividade pode ser rápida de 

acordo com a acidez. Já valores baixos podem causar incrustação e, em casos 

extremos tanto a água base, como a ácida pode causar irritação na pele (CONAMA, 

2005) 

 

2.3.2 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O Oxigênio Dissolvido representa a organização molecular (O2), A concentração 

de OD nos cursos d’água depende da temperatura, da pressão atmosférica, da 

salinidade, das atividades biológicas, sua unidade utilizada é utilizada é mg/L. OD está 

ligado a muitas formas de vida, as algas são um grande contribuinte para a fotossíntese 

no córregos, qualquer interferência na água pode causar sua diminuição, a distribuição 

de lixos nos córregos acabam deixando particular que impedem a fotossíntese e muitas 

vezes matam esses micro-organismos, é indispensável também para outros seres 

vivos, especialmente os peixes, onde a maioria das espécies não resiste a 

concentrações de oxigênio dissolvido na água inferiores a 4,0 mg/L (FUNASA, 1990). 

 

2.3.2 Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

O STD corresponde a toda substância orgânica que permanece como resíduo 

após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura pré-

estabelecida durante um tempo fixado. É um parâmetro de determinação da qualidade 

da água, pois avalia o peso total dos constituintes minerais presentes na água, por 

unidade de volume. Os Sólidos Totais são um importante parâmetro para definir as 
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condições ambientais baseadas nas premissas de que estes sólidos podem causar 

danos aos peixes e à vida aquática. Dependendo das substâncias que são encontradas 

na água podem ser letais, envolvendo tais como 

o carbonato, bicarbonato, cloreto, sulfato, fosfato, nitrato, cálcio, magnésio, sódio e íons 

orgânicos, entre outros íons necessários para a vida aquática. Contudo, quando 

presentes em elevadas concentrações, podem ser prejudiciais (NOGUEIRA, 2015). 

 

2.3.2 Turbidez  

 

De acordo com o Ministério da Saúde e a CONAMA, turbidez pode ser definida a 

medida de materiais que interferem na passagem de luz na água ou substâncias em 

suspensão na água, tamanho das partículas responsáveis pela turbidez varia muito, 

desde grosseiras a coloides, de acordo com o nível de turbulência do corpo hídrico. A 

presença destas partículas provoca a dispersão e a absorção da luz, deixando a água 

com aparência turva, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa, pois pode 

prejudicar a fotossíntese das algas e plantas aquáticas submersas. A turbidez natural 

das águas está, geralmente, compreendida na faixa de 3 a 500 unidades (FUNASA, 

1990) 

 

 

2.3.2 Condutividade 

 

Condutividade elétrica é uma medida da habilidade de uma solução aquosa de 

conduzir corrente elétrica devido à presença de íons, transmitindo a corrente elétrica em 

função da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions. 

quanto maior a concentração das partículas iônicas mais ela pode conduzir corrente 

elétrica, A condutividade depende expressivamente da temperatura. Devido a isso, os 

dados de condutividade elétrica devem ser acompanhados da temperatura na qual foi 

medida. Para propósitos comparativos de dados de condutividade elétrica, deve ser 

definida uma das temperaturas de referência (20 ºC ou 25 ºC) (CONAMA, 2005). Águas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbonato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sulfato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrato
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dons_org%C3%A2nicos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dons_org%C3%A2nicos&action=edit&redlink=1
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naturais apresentam condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, em ambientes poluídos 

por esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1.000 μS/cm 

 

2.3.2 Acidez Carbônica 

 

A acidez está diretamente ligada as mudanças do pH, ou mais especificamente a 

sua resistência a ele. Depende da presença de gás carbônico na água livre, sua acidez 

pode ser natural como antropogênica. Do ponto de vista ambiental o problema mais 

grave reside no derramamento de efluentes industriais sem prévio tratamento, na 

natureza. A distribuição das formas de acidez é função do pH da água: pH > 8,2 – CO2 

livre ausente; pH entre 4,5 e 8,2 – acidez carbônica; pH < 4,5 – acidez por ácidos 

minerais fortes, geralmente resultantes de despejos industriais (FUNASA, 1990) 

 

 

2.3.2 Matéria Orgânica (OC) 

 

O termo Matéria Orgânica pode ser associado ao Oxigênio Consumido (OC), 

representa a quantidade de O2 gasto no local, essa demanda está relacionada a 

capacidade do O2 oxidar matéria orgânica em determinado tempo, biodegradável ou 

não, em meio ácido e em condições energéticas por ação de um oxidante forte, no 

entanto, quando o oxidante utilizado é o permanganato, emprega-se a metodologia 

para OC. Assim o oxigênio consumido, também conhecido como "matéria orgânica", é 

um indicador da concentração de matéria orgânica (KOTTWITZ, 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

A pesquisa será desenvolvida no município de Antonio João-MS em um córrego 

chamado Estrelinha, que passando ao lado da cidade, cerca de 2 km, a região mais 

próxima do córrego é a nascente que fica dentro da cidade. O local da pesquisa e os 

pontos de coleta foram escolhidos de acordo com a maior interferência da lavoura e 

comunidade. O ponto 1 por se tratar da nascente, se localiza dentro da cidade, é o 

ponto mais próximo à comunidade; o ponto 2 é o local onde fica próximo a casas, como 

no ponto 1, no decorrer do leito do córrego o ponto 3 é a região intermediaria, onde se 

têm lavouras; o ponto 4 é a região mais afastada da cidade, não possui interferência da 

comunidade e localiza-se em uma região onde não tem plantações. Devido ao córrego 

ser uma microbacia, ele não apresenta uma extensão grande e nem populações de 

peixes. Essa microbacia possui uma extensão de 20 km até se desbocar no córrego 

Estrela que apresenta uma bacia maior. Dessa forma os pontos de coleta foram feitos 

na base de 1 a 3 quilômetros de distancia um do outro  

 

Localização dos 3 pontos de coleta: 

 

Figura 1: local onde será feita a coleta de água e caracterização da vegetação 

 

FONTE: Google maps, 2017 
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Tabela 1: Coordenadas dos pontos amostrais selecionados para este estudo 

Pontos Latitude Longitude 

1 (Nascente) -22.197228 -55.948980 

2 (Comunidade) -22.197690 -55.954918 

3 (Lavoura) -22.199395 -55.959140 

 

4 (Floresta) -22.203311 -55.963858 

Fonte: elaborada pelo autor (2017) 

 

 

 

3.2 Coletas e análises 

 

Essa pesquisa tem um caráter qualitativo e quantitativo, ou seja, foram 

levantados dados sobre a composição da água em cada um dos pontos para que possa 

ser feito a comparação. A coleta das amostras para análise química foi feita no mês de 

setembro, sendo coletadas a 20 cm da superfície. Nas amostras químicas elas foram 

coletadas em frascos de polietileno (1,5L) esterilizados e  mantidas em recipiente 

térmico. Já a coleta microbiológica foram feitas em coletores específicos de 100 ml, 

colocados em caixas térmicas e transportadas até a Universidade federal da Grande 

Dourados (UFGD), que fica a 169,2 km via MS-164 e MS-270 onde foram feitas as 

analises em seu laboratório. 

As descrições e análise crítica dos parâmetros seguiram com base nas 

recomendações do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Resolução 

357/2005 e do Ministério da Saúde junto a Portaria 518/2004, que definem os corpos da 

água para rios de classe 1. 

 

Quadro 1: parâmetros avaliados 

pH Na água doce os valores permitidos variam de 6 a 9 

(adimensional); 
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Condutividade Quando estiver acima de 100 μs/cm a água sofreu impactos 

indesejáveis; 

 

Turbidez Turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT) 

Cloreto O valor máximo de cloreto permitido na água potável é de 250 

mg/L. 

 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

Valor máximo de 500 mg/L 

Acidez Carbônica Do pH da água: pH > 8,2 – CO2 livre ausente; pH entre 4,5 e 8,2 

– acidez carbônica; pH < 4,5 – acidez por ácidos minerais fortes 

Matéria Orgânica 

(OC) 

de 1 a 10mg/L 

Oxigênio Dissolvido Não inferior a 5 mg/L O2; 

FONTE: Adaptação de Renovato (2012) 

 

Após a coleta e a análises, levando em consideração os padrões do Ministério da 

Saúde, foi feita uma comparação entre os pontos 1, 2, 3 e 4 para identificar as 

alterações entre eles. Assim é possível ter um maior controle dos locais que sofrem 

mais com a poluição. Além das análises de laboratório foram feitos observações na 

extensão em que foram coletados os pontos, observando o relevo, vegetação e 

concentração de lixo. 

As observações feitas, foram direcionadas ao relevo e vegetação, identificando a 

formação do relevo, presença de vegetação e tipos de lixo encontrado. Tais como vidro, 

plásticos, pneus, ferro e outros materiais. Não foi atribuído valores de quantificação dos 

materiais encontrados, mas discutido sobre seus impactos no local. 

                     

Quadro 2: forma que foram levantados os dados 

Materiais encontrados 

Pontos Papel Sacolas 

plásticas 

Garrafas 

pet 

Ferro  Pneus Papel  Vidros Recipientes 

de ferro 
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Ponto 

1 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Ponto 

2 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Ponto 

3 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Ponto 

4 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

FONTE: elaborada pelo autor (2017) 
(---) Local onde será indicado o material 

 

 

3.3 Oxigênio Dissolvido 

 

O oxigênio dissolvido (OD) indica o grau de aeração da água. É um excelente 

indicativo da qualidade da água. A presença de oxigênio dissolvido é de importância 

vital para os seres aquáticos aeróbios. A introdução de OD no recurso hídrico ocorre 

através da fotossíntese, da ação de aeradores ou do próprio contato do ar atmosférico 

(FUNASA).  

O método mais usado é de Winkcler (iodometria), os materiais e reagentes são: 

3 Frascos de rolha esmerilhada, com capacidade de 250 mL; 3 Erlenmeyers de 250 mL; 

1 Provetas graduadas de 100 mL; 3 Pipetas graduadas de 1 mL; 1 Bureta de 25 mL; 2 

Béqueres de 100 mL; 1 Placas de petri (bandeja plástica); Ácido Clorídrico 50%; Cloreto 

manganoso 80%; Goma de amido 1%; Hidróxido de Sódio 30%; Iodeto de Potássio 

10%; Tiossulfato de sódio 0,025 mol/L.  

Posteriormente foi utilizado o seguinte processo: Com cuidado adicione a 

amostra no frasco de rolha esmerilhada, enchendo-o totalmente. Coloque o frasco 

dentro do recipiente (placa de pétri, travessa pyrex ou bandeja de plástico), com a 

ponta da pipeta mergulhada na amostra. Em seguida coloque 1,0 mL de cloreto 

manganoso 80% m/v. 3). Limpe a pipeta externamente com papel toalha, antes de 

mergulhar a pipeta na amostra. Do mesmo modo, adicione na amostra 1,0 mL de 

hidróxido de sódio 30% m/v. Tampe o frasco com a amostra, limpe externamente com 

papel toalha, homogeneíze, com inversões, deixe o frasco decantar por 5 minutos. 
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Adicione de 10 a 15 gotas de solução KI 10% m/v (ou uma pitada de KI). Adicione 10,00 

mL de solução de ácido clorídrico 50% v/v. Tampe o frasco, limpe externamente com 

papel toalha, e agite até completa dissolução do precipitado. Retire do frasco com a 

amostra uma alíquota de 100 mL e coloque no erlenmeyer de 250mL. Titule com 

solução de tiossulfato de sódio 0,025 mol/L, até o aparecimento de uma coloração 

amarelo claro, adicione 1,0 mL de goma de amido, continuou-se a titulação até o 

descoramento total da solução. Anotou-se o conteúdo de oxigênio dissolvido presente 

na amostra (CETESB, 1987). 

 

3.3 Parâmetros físicos/químicos 

 

Para a Acidez Total e Carbônica foram utilizados a fenolfaleina 1% e o NaOH 

0,1N 4,2g/L. O procedimento consiste em: Colocar no erlenmeyer (250mL) da amostra 

de água, medidos em uma proveta juntar 3 a 4 gotas de fenolfaleína. Titular com 

hidróxido de sódio 0,02 N até viragem ao róseo, permanentemente por 30 segundos no 

mínimo e ao fim se a água ficar róse ao adicionar a fenolfateleina sua acidez nula 

(SILVA, 2010) 

Para Cloretos foi utilizado solução de 0,1 N de nitrato de prata e cromato de 

potássio. O procedimento consiste em: colocar em um erlenmeyer de 250 mL da 

amostra de água, juntar uma pitada de Carbonato de cálcio e 4 gotas de Cromato de 

potássio. Faça paralelamente uma prova em branco, afim de melhor visualizar o ponto 

final de titulação por comparação substitua o volume de água em amostra por igual 

volume de água destilada, anote o volume gasto nessa titulação. Titule com nitrato de 

prata até que apareça uma cor parda clara (tijolo discreto ou avermelhada) persistente. 

Por fim o volume utilizado no cálcio, no calculo será dado pela diferença entre o volume 

gasto para titular a amostra menos volume gasto na titulação com o branco (SILVA, 

2010). 

O procedimento utilizado para turbidez, pH e condutividade foi utilizado um 

medidor de multiparâmetro Sonda Ysi, onde foi calibrado de acordo com os três 

indicadores (CETESB, 1987). 
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O procedimento de STD foi feito: a calcinação á capsula de porcelana (130mL) 

na mufla a 50°C por 1 hora. Deixar resfriar em dessecador. Tarar, anotando o peso p0. 

Retirar uma alíquota de amostra e passar para um becker de 600mL. Manter a amostra 

sob agitação. Montar o sistema de filtração utilizando um Kitassato e parato de filtração. 

Filtrar um volume pré-determinado de amostra. Retirar do filtrado, com auxilio de um 

balão volumétrico um volume de amostra. transferir para a cápsula previamente tarada. 

Transportar, manuseando com luvas a capsula até a estufa. Deixar em estufa á 180°C 

por 24h. Retirar e deixar esfriar e, por fim anotar o peso P1(CETESB, 1987). 

  

 

 4 RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 

4.1 Caracterização da vegetação nos pontos de coleta  

 

O primeiro parâmetro a ser analisando foi à distribuição e contaminação do lixo 

depositado na margem do córrego. Foi possível Identificar vários tipos de objetos que 

estavam em decomposição. Os materiais encontrados provavelmente são provenientes 

do esgotos abertos que são despejados em algumas partes, junto a comunidade que 

vive próxima. Os matérias encontrados, foram: 

           

                       Quadro 3: distribuição do material encontrado nos pontos 

Materiais encontrados 

Pontos Papel Sacolas 

plásticas 

Garrafas 

pet 

Ferro  Pneus Vidros Recipientes 

de ferro 

Ponto 

1 

 X   X   

Ponto 

2 

X X  X    

Ponto 

3 

X X X   X X 

Ponto 

4 

 X      

FONTE: elaborada pelo autor (2017) 
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Como representado na tabela, durante a coleta observou que em todos os 

pontos apresentava sacolas plásticas, o que apresenta um grande risco para o córrego, 

pois as sacolas podem se espalhar muito facilmente pela água ou vento. De acordo 

com a tabela no ponto 3 é onde a situação esta mais crítica, foram encontrados muitos 

materiais inorgânicos espalhados, tanto no solo quanto no leito do córrego. 

De acordo com Wanessa (2010) materiais como plásticos e objetos mais 

resistentes, como o ferro e vidro, causam um impacto que pode ser irreversível nos 

córregos. Muitas regiões que apresenta uma contaminação com esses materiais tem o 

solo conturbado e apresentando poucos nutrientes (ARAUJO, 2010). Esse fato ocorre 

porque tais regiões sofrem com pouca vegetação e erosão no solo, devido a esses 

materiais. O córrego em questão não apresenta um grande leito, sendo apenas uma 

microbacia, então materiais e objetos que causam a diminuição da vegetação e erosão, 

causam impactos que muitas vezes fecham suas águas, destruindo o córrego 

completamente (SCHMIDT, 2010). 

 

Figura 2: presença de lixo no ponto três 

 

FONTE: dados da pesquisa (2017) 
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Conforme a figura mostra o lixo encontrado no ponto 3, o lixo nesse ponto 

apresenta uma maior quantidade além de ser encontrado não apenas no solo próximo, 

mas sim dentro do córrego. De acordo com Renovato (2012) córregos que apresentam 

uma poluição por plásticos, vidros, papel e outros materiais, acaba interferindo no 

trajeto das águas, ocasionando a diminuição no fluxo, tornando a água mais espessa e 

as vezes causando pequenas enchentes em alguns locais, pois o trajeto encontra-se 

interrompido. 

 

Figura 3: erosão no ponto 2 

 

FONTE: dados da pesquisa (2017) 

 

 

Diferente do ponto 3, o ponto 2 está mais próximo a comunidade, não apresenta 

um grande quantidade de lixo, porém devido ao local ser muito desmatado e ter pouca 

vegetação arbórea, o relevo sofre com a erosão, que esta cada vez mais próxima do 

córrego 

É visível que cada ponto apresenta uma característica devido ao local, porém 

isso justifica a poluição em que se encontra. A região do ponto 1 e 2 têm uma 

deterioração da vegetação por estar próxima a comunidade, isso acarreta na 



29 

 

 

diminuição da água da nascente e também deixa o córrego mais estreito, com pouca 

movimentação da água. No ponto 3 é um caso específico, pois essa região sofre com 

muitos impactos, tanto o lixo como a fragmentação causado pelas lavouras altera a 

composição natural da água. Essa alteração pode desestabilizar uma biota intero, 

permitindo e às vezes obrigando animais a emigrar do seu nicho natural para outros 

locais (SCHMIDT et al,2009). 

 

4.3 Análise química e física 

 

De acordo com o que se retrata na caracterização dos pontos, o solo e o 

desmatamento ocasionam grandes alterações na biota local. Partindo disso temos as 

alterações químicas/físicas em determinados locais. 

 
Tabela 2: Resultados das coletas 

Pont
os 

Acid
ez* 

Cloret
os* 

O2 
Consumi

do* 
pH 

Turbi
dez 

Cond. 
μS cm-

1 

 
STD 

Oxigên
io 

Disolvi
do 

1 0.46 3,0 0.63 5,76 0,73 83,8 59,4 12,0 

2 0.53 2,2 0.63 6,79 7,65 84,7 60,1 9,0 

3 0.56 1,5 0.83 6,73 1,84 83,7 59,2 5,3 

4 0.40 2,0 0.66 6,76 6,59 73,2 52,0 8,9 
FONTE: dados da pesquisa (2017) 

(*) mg/L 

 

De acordo com a tabela temos os resultados das análises químicas/físicas no 

córrego. Os pontos que serão discutidos apresentam tamanhos diferentes, o ponto 1 

(nascente) é o local com o menor tamanho, visto que fica próximo a comunidade, já o 

ponto 2 é o que fica mais próximo da comunidade, onde as casas ficam apenas alguns 

metros de distância, já o ponto 3 e 4 são os que apresentam o maior tamanho. Devido 

ao aumento populacional da região, as atividades próximas ao córrego estão cada vez 

mais intensas.  

De acordo com o Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 357/2005 os 

valores obtidos na tabela 2 estão perto da neutralidade estabelecidos pela CONAMA, 

não apresentando riscos a vida da comunidade. Porém em determinados pontos é 

possível verificar uma alteração na hidrografia. Os pontos 1 e 3 são os que apresentam 
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essa maior alteração conforme a tabela 2. os parâmetros afetados são: Oxigênio 

Dissolvido (OD), havendo uma variação no ponto 3 de 5,3 mg/L; o pH do ponto 1 com 

5,76 mg/L; e o Oxigênio consumido (OC), sofrendo alteração em todos os pontos. 

 

 

Figura 4: amostragem da poluição, ponto 3 

  
FONTE: dados da pesquisa (2017) 

 

Na imagem é possível ver que a água do ponto 3 possui espuma e esta bem 

espessa, o que dificulta a movimentação da água principalmente na superfície. Essa 

barreira na água é causa muitas vezes pela concentração de lixo que impede o fluxo 

continuo da água ou a erosão na sua margem que acaba deixando o córrego mais largo 

e com pouca capacidade de mover as águas (RENOVATO et al, 2012) 

De acordo com o CONAMA o OD não pode ser inferior a 5mg/L, os pontos 1 

(12,0 mg/L), 2 (9,0 mg/L) e 4(8,9 mg/L) apresentam uma quantidade estável. A variação 

que acontece no ponto 3, que apresenta 5,3 mg/L pode ter sido causada pelo fato que 

nesse ponto é localizado a lavoura, depósito do esgoto e o local com maior 

concentração de lixo físico, ou seja, o local sofre com muitas interferências impedindo 
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seu trânsito. De acordo com Souza (2012) outros problemas relacionados é a falta de 

animais, que acabam sofrendo com a falta de O2 na água, e se a água não apresenta 

uma quantidade de micro-organismos no local, provavelmente isso afeta outros 

animais, desestabilizando a biota local. 

 

Figura 5: ponto 1 (nascente) 

 

FONTE: dados da pesquisa (2017) 

 

Sabemos que houve uma alteração na quantidade de OD na água, podendo ser 

decorrente das espumas no ponto 3 que podem ter afetado à acidez da água. 

Analisando a tabela sabemos que no ponto 1(5,76), houve uma alteração em relação 

ao pH, onde ele está abaixo do especificado pelo parâmetro da CONAMA de (6). De 

acordo com Michael (2010) locais que apresentam pH baixo apresentam regiões com 

pouca vegetação, muita erosão, o que facilita a penetração de raios solares. PH abaixo 

de 6,0 para córregos de classe 1, representa uma água ácida, como apresentado na 

tabela 2, apenas o ponto 1 foi afetado, o que pode estar ligado à falta de vegetação 

adequada por se tratar da nascente que recebe muita interferência de fora, como: 
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animais domésticos e pessoas, ocasionando essa alteração (CONAMA, 2005; 

FUNASA, 1990). 

Em relação OC, temos uma alteração em todos os pontos, o OC dependo muito 

dos micro-organismos que vivem na região/local, então se temos uma simples alteração 

na biota, à uma desestruturação em toda a composição. Bactérias, protozoários e algas 

são os principais consumidores de O2 em microbacias, como córregos de pequeno 

porte não apresentam peixes, ele se matem neutro através desses organismos 

(RENOVATO, 2012). 

De acordo com Bruno (2015) a degradação e o depósito de resíduos no córrego 

é um dos principais fatores que o alteram, praticamente todos os pontos sofrem com 

interferência de fora, os esgotos da cidade estão todos direcionados a este córrego, a 

degradação da vegetação está causando a erosão dos pontos, junto aos lixos que 

estão presente acaba por alterar até o ponto 4, que é o local mais afastado que possui 

pouca interferências. 

 

 

Figura 6: despejo de esgoto no ponto 2 e 3 

  
FONTE: dados da pesquisa (2017) 
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Como nos pontos 2 e 3 apresentam o despejo de resíduos à alteração tende a 

ser maior, impedindo que micro-organismos utilizem o O2, o que acaba afetando outros 

animais na região, impedindo que essa matéria orgânica seja consumida (BETTEGA, 

2005) 

Tabela 3: alterações nos pontos em relação aos parâmetros 

 Parâmetros 

Pontos Acidez* Cloretos* O2 
Consumido* 

pH Turbidez Cond. 
μS 

cm-1 

 
STD 

Oxigênio 
Disolvido 

1 0.46 3,0 0.63 5,76 0,73 83,8 59,4 12,0 

2 0.53 2,2 0.63 6,79 7,65 84,7 60,1 9,0 

3 0.56 1,5 0.83 6,73 1,84 83,7 59,2 5,3 

4 0.40 2,0 0.66 6,76 6,59 73,2 52,0 8,9 

Padrão 

CONAMA 

 
--- 

 
250mg/L 

 
1-10mg/L 

 
6-9 

 
40 UNT 
(máx) 

 
100 

μs/cm 

 
500 
mg/L 

 
5 mg/L 
(mín) 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

Os realces de cor vermelha indica que a água sofre com alterações, saindo do 

padrão estabelecido, o realce amarelo indica que o dado está próximo do limite e o 

realce verde indica o padrão que deve de ser seguido. 

De acordo com todos os dados obtidos, nenhumas das alterações, tanto em OC, 

pH e OD interferiram o suficiente para deixar a água imprópria. A água é própria para 

beber após um tratamento convencional, não necessitado qualquer interferência 

química na mesma (CONAMA, 2005; FUNASA, 1990).  

O que pode ser preocupante é o fato da população estar crescendo 

constantemente no município. De acordo com o senso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), a população esta em torno de 8332 habitantes, senso 

de 2014. Isso indica que se esses padrões de poluição permanecer por mais tempo 

poderá ocasionar danos irreversíveis ao córrego, visto que ele já sofre alterações em 

OC em todos os pontos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises físicos/químicas permitiram de maneira geral observar e verificar os 

valores encontrados, sendo eles condizentes aos valores de classe 1 estabelecido pela 

resolução Conama 357/2005, onde a água pode ser usada após tratamento 

convencional. Os pontos que apresentaram maior interferência, foram o 1,2 e 3, pois 

apresentavam uma vegetação muito depredada, um solo que apresenta um certo nível 

de erosão devido a desmatamento, o depósito de resíduos do esgoto, escoado da 

cidade e a concentração de lixo devido ao fácil acesso e por estar próximo ao 

município. Apesar da vegetação apresentar sinais de devastações graves, o ambiente 

consegue lidar com essas interferências, no momento o córrego ainda recebe a 

deterioração, e ao longo do tempo se manutenções não forem feitas é possível que o 

córrego torne-se irreversível a sua utilização novamente.  
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Apêndice A -  Pontos de coleta 

 

Imagem 1: Ponto 1 (nascente) 
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Imagem 2: ponto 2 (comunidade) 

 

 

Imagem 3: ponto 3 (lavoura) 
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Imagem 4: ponto 4 (floresta) 
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