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RESUMO 
 
 
 
Com o desenvolvimento da tecnologia e o rápido crescimento populacional, o meio 

ambiente tem sofrido com impactos irreversíveis. A água, tendo fundamental 

importância para a manutenção da vida, também tem sido prejudicada a cada dia pela 

poluição humana. A avaliação da qualidade do recurso hídrico é de fundamental 

importância para que se possa realizar um planejamento de utilização sustentável 

desse recurso. Os córregos São João Mirim e Ponta Porã, localizados no município de 

Ponta Porã, MS fazem parte da micro-bacia do rio São João, e mesmo estando 

evidentes os impactos antrópicos sobre seu meio físico, ainda não haviam dados das 

alterações decorrentes dessas atividades. A pesquisa teve como objetivo o 

levantamento e discussão de dados relativos às características limnológicas dos 

córregos São João Mirim e Ponta Porã, através de parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos, com intuito de identificar alterações na qualidade de suas águas. 

Foram realizadas duas coletas de amostras d’água, compreendendo os meses de 

agosto e setembro de 2017. As coletas foram efetivadas em sete pontos amostrais, 

envolvendo desde as nascentes até a junção dos dois córregos. Os resultados 

revelaram a contaminação das águas por bactérias de origem fecal. Já os parâmetros 

físicos e químicos obtidos estão dentro dos limites pré-estabelecidos pela resolução 

357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente levando em consideração a classe 2 

de águas doces, com exceção do ponto 1 em relação à condutividade, que apresentou 

valor elevado nas duas coletas indicando possível poluição pontual. 

 

Palavras–chave: Impactos Ambientais, Qualidade da Água, Águas Superficiais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural precioso para a sobrevivência dos organismos 

vivos. As atividades humanas a utilizam em vários segmentos, que vão desde o 

abastecimento público, abastecimento industrial, irrigação dos campos, produção de 

energia elétrica, atividades de lazer e recreação, até a preservação e manutenção 

aquática. 

Pedrozo e Kapusta (2010) vão além afirmando que este recurso tão valioso 

transporta através dos sistemas biológicos, os gases, minerais e componentes 

orgânicos dissolvidos que mobilizam o maquinário da vida. 

Uma das principais características da água, além de ser um solvente universal, 

é carregar todos os tipos de partículas contaminantes, que provavelmente serão 

despejados nos rios, lagos, mar. 

Considera-se, atualmente, que a quantidade total de água na terra seja de 1386 

milhões de km³ [...] verifica-se que 97,5% desse volume seja água salgada, formando 

os oceanos e, somente 2,5% é de água doce. Ressalta-se que a maior parte dessa 

água doce (68,7%) está armazenada nas calotas polares e geleiras. A água, contida em 

lagos e rios é a forma de armazenamento em que esse recurso está mais acessível 

para o consumo humano, mas corresponde somente 0,27% do volume total de água 

doce (LIMA, 2001). 

Vale a pena salientar que a disponibilidade de água doce na natureza é ainda 

limitada pelo seu alto custo de obtenção e tratamento nas formas menos convencionais, 

como é o caso das águas subterrâneas e das águas dos oceanos. Portanto, as águas 

superficiais devem ser preservadas e utilizadas racionalmente em todo planeta, além de 

ser dada a devida atenção por órgãos ambientais e governamentais (KOTWITTZ, 

2012). 

De Paula (2011) afirma que a utilização dos recursos naturais, em especial a 

água, de forma intensa e muitas vezes irracional, tem gerado uma série de 

consequências que influenciam diretamente na sua qualidade e disponibilidade. 

Partindo desse ponto, o modo comumente utilizado pelo ser humano para 

utilizar a água superficial disponível de maneira sustentável é analisando suas 
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propriedades físicas, químicas e biológicas, para, a partir de comparações com padrões 

pré-definidos pelos órgãos ambientais vigentes, gerir corretamente o córrego com 

decisões adequadas. 

Tendo em vista a preocupação crescente nos dias atuais pela conservação do 

meio ambiente, para que o futuro do ser humano na terra não seja regado à 

dificuldades, como por exemplo os cidadãos tendo acesso restrito à água, como já 

acontece em diversas regiões do planeta e também por existirem dois córregos 

visivelmente poluídos no centro da cidade de Ponta Porã percebeu-se a necessidade 

de desenvolver um trabalho que levante dados relativos a qualidade da água desses 

córregos, utilizando os parâmetros físicos e químicos: potencial hidrogeniônico (pH), 

condutividade elétrica (CE), matéria orgânica (oxigênio consumido), acidez total, 

cloretos e turbidez; e microbiológicos: coliformes totais, além de relacionar a poluição 

aparente com as atividades antrópicas da população que os cerca.  

Para alcançar tal objetivo foi necessária a coleta de amostras d’água em sete 

pontos dos córregos, as coletas foram feitas em escala espacial e temporal, sendo a 

primeira realizada em agosto de 2017 e a segunda em setembro de 2017, 

correspondendo ao final da época de seca da região que compreende de junho até 

agosto. 

A hipótese criada para o presente trabalho foi de que, tendo em vista a atual 

situação dos córregos, que se encontram na área central do município de Ponta Porã, 

com várias residências e estabelecimentos comerciais ao seu redor e com os mesmos 

lançando dejetos e resíduos ininterruptamente, a água e o ambiente entorno do córrego 

se encontram poluídos, o que os torna comprometidos em relação ao bem-estar natural. 

Sendo assim, o anseio da pesquisa é servir de base para um possível projeto 

de recuperação dos córregos, em que os dados obtidos, serviriam para, por parte dos 

órgãos públicos responsáveis, tomar atitudes apropriadas que interrompam os despejos 

de poluentes e tragam o bem-estar natural de volta ao curso d’água. 
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2.1 Impactos Ambientais 

Para termos uma ideia correta do termo “Impactos Ambientais”, primeiramente 

é necessário que saibamos a correta definição da palavra “Meio Ambiente”. 

Reigota (2012) diz que podem existir várias definições para a palavra, 

dependendo das fontes de consulta. 

A Fundação Nacional da Saúde define Meio Ambiente como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Resumidamente, pode-se definir meio ambiente como o conjunto de elementos 

bióticos (organismos vivos) e abióticos (elementos não vivos, como a energia solar, o 

solo, a água e o ar) que integram a fina camada da Terra chamada biosfera, 

sustentáculo e lar dos seres vivos (BRASIL, 2014). 

Com este termo em mente, podemos formar uma definição mais correta da 

palavra e assim, obter um significado maior para a questão dos impactos ambientais no 

planeta. 

Segundo a Resolução 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente: 

Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou 
indiretamente afetam:  
I – A saúde, segurança e o bem-estar da população; 
II – As atividades sociais e econômicas; 
III – A biota (conjunto de plantas e animais de uma determinada área); 
IV – As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - A qualidade dos recursos ambientais. 
 

A Fundação Nacional da Saúde diz que foi somente após a revolução industrial 

que o ser humano começou realmente a transformar a face do planeta, a atmosfera e a 

qualidade da água. 

Hoje, o rápido crescimento da população humana criou uma demanda sem 

precedentes que o desenvolvimento tecnológico pretende satisfazer, submetendo o 

meio ambiente a uma agressão que está provocando o declínio, cada vez mais 

acelerado, de sua qualidade e de sua capacidade para sustentar a vida (BRASIL, 

2014). 
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Os principais fatores que causam a degradação das nascentes e nos cursos 

d’água são causados pelo desmatamento, atividades agrícolas (agricultura e pecuária), 

erosão dos solos, florestamentos mal manejados e contaminação dos mananciais. Os 

resíduos gerados pelas atividades antrópicas no meio rural atingem os recursos 

hídricos, causando a sua degradação (MARMONTEL, 2014). 

Falando mais especificamente sobre os impactos causados em ambientes 

aquáticos, Goulart e Callisto (2003) dizem que nas últimas décadas, os ecossistemas 

aquáticos têm sido alterados de maneira significativa em função de múltiplos impactos 

ambientais advindos de atividades antrópicas, tais como mineração; construção de 

barragens e represas; retilinização e desvio do curso natural de rios; lançamento de 

efluentes domésticos e industriais não tratados; desmatamento e uso inadequado do 

solo em regiões ripárias e planícies de inundação; superexploração de recursos 

pesqueiros; introdução de espécies exóticas, entre outros. 

Os impactos ambientais da degradação da qualidade das águas se traduzem 

na perda da biodiversidade, no aumento de doenças de veiculação hídrica, na perda de 

valores turísticos, culturais e paisagísticos e vários outros (BRASIL, 2014). 

 

2.2 Qualidade da Água 

Em termos gerais, a poluição de um ambiente, seja ele, solo, ar ou água, indica 

qualquer transformação negativa do seu meio natural podendo assim, comprometer 

com a qualidade de vida atual e futura das espécies ali existentes (GONÇALVES, 2013, 

p. 22). 

Ao se abordar a questão da qualidade da água, é fundamental ter em mente 

que o meio líquido apresente duas características marcantes, que condicionam, de 

maneira absoluta, a conformação desta qualidade: capacidade de dissolução e 

capacidade de transporte (BRASIL, 2014). 

Pode ser conceituado como a ocorrência de fenômenos (adição de substâncias 

ou de formas de energia, modificações no meio) que direta ou indiretamente alteram a 

natureza de um corpo d’água e assim prejudicam os usos que deles são feitos 

(BRASIL, 2006). 
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A água bruta apresenta várias impurezas, sendo várias delas inócuas e outras 

tais como substâncias tóxicas, bactérias e vírus que trazem prejuízos econômicos e 

para a saúde humana. Assim em função do uso a que se destina deve apresentar 

determinadas características (FIGUEIRÊDO, 2004, p. 22). 

Para caracterizar uma água são determinados diversos parâmetros, que são 

indicadores da qualidade da água e se constituem “não conformes” quando alcançam 

valores superiores aos estabelecidos para determinado uso. As características físicas, 

químicas e biológicas da água estão associadas a uma série de processos que ocorrem 

no corpo hídrico e em sua bacia de drenagem (BRASIL, 2014). 

“Estabelecer um padrão é definir, para cada parâmetro, um valor ou 

concentração [...] um padrão serve como base ou norma para avaliação de qualidade 

ou quantidade” (FIGUEIRÊDO, 2004, p. 22). 

De acordo com Rigo (2013): 

O ser humano começou a conviver em grandes sociedades e devido a 
essa ocupação, a natureza, foi modificada com o intuito do homem 
sobreviver. Os rios e córregos enfrentam sérios problemas ambientais 
devido à ocupação e expansão inadequada das atividades humanas, e 
em muitos casos para a construção de moradias, indústrias e lavoura. 
 

“A deterioração da qualidade da água ocasiona crescentes aumentos nos 

custos de tratamento das águas destinadas ao abastecimento doméstico” (BRASIL, 

2014). 

“O monitoramento da qualidade da água é, portanto, um dos mais importantes 

instrumentos relacionados à gestão de um recurso hídrico” (GONÇALVES, 2013, p. 26). 

 

2.3 Parâmetros Químicos e Físicos 

 

2.3.1 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica da água indica sua capacidade de transmitir a corrente 

elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions 

e cátions. Quanto maior a concentração iônica da solução, maior é a oportunidade para 

a ação eletrolítica e, portanto, maior a capacidade em conduzir corrente elétrica. 
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Em águas continentais, os íons diretamente responsáveis pelos valores da 

condutividade são, entre outros, cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonatos, sulfatos 

e cloretos.  

O parâmetro condutividade elétrica não determina, especificamente quais os 

íons que estão presentes em determinada amostra de água, mas pode contribuir para 

possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que ocorram na bacia de 

drenagem, ocasionados por lançamentos de resíduos industriais, mineração, esgotos, 

etc (DE PAULA, 2011). 

No Sistema Internacional de Unidades, adotado pelo Brasil, a unidade de 

condutividade é microsiemens por centímetro (μS cm-1) é usualmente empregado. 

No reconhecimento de impactos ambientais, a condutividade pode ser um 

indicativo das modificações na composição da água, porém não fornece nenhuma 

indicação qualitativa e quantitativa dos componentes envolvidos, podendo assim, 

representar apenas uma medida indireta da concentração de poluentes (KOTTWITZ, 

2012). 

Enquanto as águas naturais apresentam teores de 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 (BRASIL, 2014). 

 

2.3.2 Turbidez 

A turbidez pode ser definida como uma medida do grau de interferência à 

passagem da luz através do líquido. A alteração à penetração da luz na água decorre 

na suspensão, sendo expressa por meio de unidades de turbidez (UNT, também 

denominadas unidades de Jackson ou nefelométricas).   

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

causada por lançamentos de esgotos domésticos ou industriais.  

A turbidez natural das águas está, geralmente, compreendida na faixa de 3 a 

500 unidades. Para fins de potabilidade, a turbidez deve ser inferior a 1 unidade. Tal 

restrição fundamenta-se na influência da turbidez nos processos usuais de desinfecção, 

atuando como escudo aos micro-organismos patogênicos, minimizando a ação do 

desinfetante (BRASIL, 2014). 
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Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas, 

acarretando desenvolvimento reduzido das plantas que podem, por sua vez, suprimir a 

produtividade de peixes. Logo, pode influenciar as comunidades biológicas aquáticas. 

Além disso, afeta adversamente os usos domésticos, industriais e recreacionais da 

água (CETESB, 2011). 

 

2.3.3 Potencial hidrogeniônico (pH) 

O potencial hidrogêniônico (pH) representa a intensidade das condições ácidas 

ou alcalinas do meio líquido, por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H+).  

O valor do pH influi na distribuição das formas livre e ionizada de diversos 

compostos químicos, além de contribuir para um maior ou menor grau de solubilidade 

das substâncias e de definir o potencial de toxicidade de vários elementos. Para a 

adequada manutenção da vida aquática, o pH deve situar-se, geralmente, na faixa de 6 

a 9 (BRASIL, 2014). 

 

2.3.4 Acidez total 

A acidez mede a capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas 

pelas bases. Ela decorre, fundamentalmente, da presença de gás carbônico livre na 

água.  

A origem da acidez tanto pode ser natural (CO2 absorvido da atmosfera, ou 

resultante da decomposição de matéria orgânica, presença de H2S – gás sulfídrico) 

como antropogênica (despejos industriais, passagem da água por minas abandonadas). 

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. Águas com acidez mineral são 

desagradáveis ao paladar, sendo desaconselhadas para abastecimento doméstico 

(BRASIL, 2014). 

 

 

2.3.5 Oxigênio consumido (matéria orgânica) 
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A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, na sua 

nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbônico. Em grandes 

quantidades, no entanto, podem causar alguns problemas, como cor, odor, turbidez e 

consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos decompositores.  

O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios do aumento do teor de 

matéria orgânica, pois provoca desequilíbrios ecológicos, podendo causar a extinção 

dos organismos aeróbicos.  

Geralmente, são utilizados dois indicadores do teor de matéria orgânica na 

água: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio 

(DQO). Os parâmetros DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda 

Química de Oxigênio) são utilizados para indicar a presença de matéria orgânica na 

água. Sabe-se que a matéria orgânica é responsável pelo principal problema de 

poluição das águas, que é a redução na concentração de oxigênio dissolvido. Isto 

ocorre como consequência da atividade respiratória das bactérias para a estabilização 

da matéria orgânica.  

Portanto, a avaliação da presença de matéria orgânica na água pode ser feita 

pela medição do consumo de oxigênio. Os referidos parâmetros DBO e DQO indicam o 

consumo ou a demanda de oxigênio necessário para estabilizar a matéria orgânica 

contida na amostra de água.  

Esta demanda é referida convencionalmente a um período de cinco dias, já que 

a estabilização completa da matéria orgânica exige um tempo maior, e a uma 

temperatura de 20ºC. A diferença entre DBO e DQO está no tipo de matéria orgânica 

estabilizada. Enquanto a DBO refere-se exclusivamente à matéria orgânica 

mineralizada por atividade dos micro-organismos, a DQO engloba, também, a 

estabilização da matéria orgânica ocorrida por processos químicos. Assim sendo, o 

valor da DQO é sempre superior ao da DBO.  

Além do mais, a relação entre os valores de DQO e DBO indica a parcela de 

matéria orgânica que pode ser estabilizada por via biológica. Tanto a DBO quanto a 

DQO são expressas em mg/L.  

A concentração média da DBO – que é, entre os dois, o parâmetro 

normalmente mais utilizado – em esgotos domésticos é da ordem de 300 mg/L, o que 
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indica que são necessários 300 miligramas de oxigênio para estabilizar, em um período 

de cinco dias e a 20ºC, a quantidade de matéria orgânica biodegradável contida em 1 

litro da amostra.  

Alguns efluentes de indústrias que processam matéria orgânica (laticínios, 

cervejarias, frigoríficos) apresentam valores de DBO na ordem de grandeza de dezenas 

ou mesmo centenas de gramas por litro. Em ambientes naturais não poluídos, a 

concentração de DBO é baixa (1 mg/L a 10 mg/L), podendo atingir valores bem mais 

elevados em corpos d’água sujeitos à poluição orgânica, em geral decorrente do 

recebimento de esgotos domésticos ou de criatórios de animais (BRASIL, 2014). 

 

2.3.6 Cloretos 

Os cloretos, geralmente, provêm da dissolução de minerais ou da intrusão de 

águas do mar, e ainda podem advir dos esgotos domésticos ou industriais. Em altas 

concentrações, conferem sabor salgado à água ou propriedades laxativas (BRASIL, 

2014). 

Em águas superficiais, as fontes importantes de cloreto advêm de descargas de 

esgotos sanitários, efluentes industriais (indústria do petróleo, farmacêuticas, curtumes, 

etc.) e lixiviação do solo pela chuva. Para os ecossistemas aquáticos a presença de 

altas concentrações de cloreto provoca alterações na pressão osmótica em células de 

microrganismos. Nas águas de abastecimento público, a adição de cloro leva a uma 

elevação do nível de cloreto, que é resultado das reações de dissociação do cloro na 

água (CETESB, 2011). 

 

2.4 Análise Microbiológica 

 

2.4.1 Coliformes totais 

O grupo dos coliformes totais é um subgrupo da família Enterobacteriaceae que 

inclui 44 gêneros e 176 espécies conhecidas atualmente. Neste grupo (coliformes 

totais) estão as bactérias capazes de fermentar lactose com produção de gás de 24 a 

48h em uma temperatura de 35 ºC (DA SILVA, 2010). 
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Dentre esses microrganismos, somente a E. coli é de origem exclusivamente 

fecal, estando sempre presente, em densidades elevadas nas fezes de humanos, 

mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham 

recebido contaminação fecal (CETESB, 2016). 

A maioria das linhagens de E. coli são comensais, porém, algumas podem 

causar uma variedade surpreendente de doenças, incluindo diarréia, disenteria, 

infecções de bexiga e rim, pneumonia e meningite. Por este motivo, Escherichia coli é a 

espécie mais utilizada como indicador da qualidade sanitária da água destinada ao 

consumo humano (DE PAULA, 2011). 

Os demais podem ocorrer em águas com altos teores de matéria orgânica, 

como por exemplo, efluentes industriais, ou em material vegetal e solo em processo de 

decomposição. Podem ser encontrados igualmente em águas de regiões tropicais ou 

subtropicais, sem qualquer poluição evidente por material de origem fecal (CETESB, 

2016). 

Entretanto, sua presença em águas de regiões de clima quente não pode ser 

ignorada, pois não pode ser excluída, nesse caso, a possibilidade da presença de 

micro-organismos patogênicos (CETESB, 2016). 

Os coliformes termotolerantes não são, dessa forma, indicadores de 

contaminação fecal tão apropriados quanto a E. coli, mas seu uso é aceitável para 

avaliação da qualidade da água. São disponíveis métodos rápidos, simples e 

padronizados para sua determinação, e, se necessário, as bactérias isoladas podem 

ser submetidas a diferenciação para E. coli. Além disso, na legislação brasileira, os 

coliformes termotolerantes são utilizados como padrão para qualidade microbiológica 

de águas superficiais destinadas a abastecimento, recreação, irrigação e piscicultura 

(CETESB, 2016). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Área de estudo 

O município de Ponta Porã possui população de 88.164 habitantes segundo 

contagem do IBGE (2016). Localiza-se no sul do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo 

como delimitação territorial a fronteira internacional do Brasil com o Paraguai, mais 

precisamente com o município de Pedro Juan Caballero, capital do distrito de Amambay 

(OLIVEIRA, 2010). 

O setor que mais gera valor no município é comércio e serviços, que se destaca 

pela fronteira. A sudoeste, o estado faz divisa com os municípios de Antônio João, Bela 

Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Dourados, Laguna Carapã e Aral 

Moreira. A caracterização geográfica pode ser definida por sua localização sobre a 

serra de Maracaju, com altitude média de 655 m, sendo o clima subtropical úmido 

(OLIVEIRA, 2010). 

Com relação à vegetação nativa local, a cidade está inserida no Cerrado, 

apresentando ainda traços de Mata Atlântica, bioma este, que está em avançado 

processo de exaustão. 

O município de Ponta Porã possui uma área de 5.328,5 km², representando 

1,49% da extensão territorial do Estado de Mato Grosso do Sul. Ocupa terrenos cujo 

substrato é composto predominantemente por rochas eruptivas básicas integrantes do 

derrame basáltico da Bacia Sedimentar do Paraná, conhecido como Formação Serra 

Geral, e por arenitos do Grupo Bauru (OLIVEIRA, 2010). 

A Formação Serra Geral é constituída predominantemente por basaltos, rochas 

que se caracterizam por apresentar baixo teor de sílica e elevados teores de ferro e 

magnésio, cuja idade remonta ao fim do Jurássico e início do Cretáceo.  

Sobre elas encontra-se um ambiente fluvial e lacustre e depositaram-se os 

arenitos que constituem o Grupo Bauru. A distinta influência desses materiais reflete-se 

principalmente na granulometria e no teor de ferro total dos solos da área. São rochas 

mais suscetíveis à erosão (OLIVEIRA, 2010). 

A hidrografia faz do município um divisor de águas entre as duas maiores 

bacias hidrográficas da Bacia Platina: a bacia hidrográfica do Paraná 
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(aproximadamente 80%) e a bacia hidrográfica do Alto Paraguai (aproximadamente 

20%). Na bacia hidrográfica do Paraná temos o rio São João, com as suas nascentes 

no município de Ponta Porã. Neste rio estão instaladas usinas hidrelétricas de pequeno 

porte (São João I e São João II). O lençol d´água subterrâneo é representado pela 

formação Serra Geral, com recarga direta da superfície (OLIVEIRA, 2010). 

O regime de chuvas da região é caracterizado por apresentar uma estação 

intensamente chuvosa correspondente ao verão (novembro a fevereiro), com médias 

mensais superiores a 160 mm e um período de seca, no inverno (junho a agosto), com 

médias mensais de 50 mm OLIVEIRA, 2010). 

Originalmente a cobertura vegetal de Ponta Porã era formada pelo cerrado, 

matas (floresta estacional semidecidual) e áreas de tensão ecológicas caracterizadas 

pela transição e o contato com outros domínios vizinhos, neste caso especialmente, a 

Floresta Atlântica e o Chaco Paraguaio (OLIVEIRA, 2010). 

 

3.1.1 Córrego Ponta Porã 

O córrego Ponta Porã, está localizado na área central do município em que leva 

o nome. Ao redor das nascentes existem várias residências, uma escola, uma pousada 

e um lava-jato inutilizado. O córrego possui aproximadamente 5.140 metros de 

extensão (fig. 1) e, no final, deságua no Rio São João. O curso d’água possui altitude 

média de 611 metros (GOOGLE MAPS). 
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Figura 1 – Córrego Ponta Porã 

 

Fonte: Google Earth 

 

O córrego possui atualmente duas nascentes, a principal se encontra ao lado 

do lava-jato citado, localizada no centro da quadra situada entre as ruas: Joaquim 

Pereira Teixeira, General Osório, Deputado Aral Moreira e Calógeras (fig. 16), sendo 

esta a parte do córrego com a maior poluição visual e olfativa, a cor da água é 

esverdeada e o cheiro do local é característico de esgoto.  

A segunda nascente está localizada entre as ruas: General Osório, Deputado 

Aral Moreira, Calógeras e a Avenida Presidente Vargas (fig. 16).  

A distância entre as duas nascentes é de 206 metros (GOOGLE EARTH). 

Apesar de atualmente haver apenas duas nascentes, a área a que pertencem já 

possuiu outras, que foram sendo aterradas com o crescimento da população e 

construção de vias públicas. 

Em uma conversa com moradores do médio curso do córrego fui informado que 

no ano de 2015 o dono de uma floricultura localizada próxima à nascente foi multado 

pela prefeitura por despejar grande quantidade de produtos químicos no curso d’água, 

o que segundo eles acabou matando a maioria dos peixes existentes deixando apenas 

os animais menores, que tem aumentado seu tamanho desde então. 
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3.1.2 Córrego São João Mirim 

O córrego São João Mirim está situado em uma área periférica do município de 

Ponta Porã e, apesar disso, há mesma (ou até maior) quantidade de residências 

localizadas em seu entorno, além de vários pontos comerciais como mercadinho, 

mecânica de carros, lava-jato, sendo estes potenciais despejadores de poluentes para 

a água (fig. 2). 

 

Figura 2 – Córrego São João Mirim 

 

Fonte: Google Earth 

 

Esta bacia possui sua cabeceira na saída da cidade, próxima à estrada MS-

164, que além do cruzamento da linha férrea que funcionou até os anos 90, possui 

também ao seu redor um cemitério que já foi interditado por irregularidades na sua rede 

de drenagem (VEDANA, 2011, p.120). A área de nascentes é a parte do córrego com 

menor impacto antrópico, provavelmente por ser uma área isolada e ter o terreno 

bastante irregular. 

 

3.2 Pontos de coleta 

Para realização das amostragens foram definidos sete locais de coleta nas 

dependências dos córregos citados. 



 

 

25 

 

Os pontos de coleta foram selecionados com base em dois critérios: facilidade 

do acesso local e sua representatividade quanto à área em seu entorno. Dessa forma, 

os sete pontos escolhidos estão indicados na figura 3. 

 

Figura 3 – Identificação dos pontos de amostragem 

 

Fonte: Google Earth 

 

Na tabela 1, estão descritas as características de cada ponto de amostragem: 
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Tabela 1: Características dos pontos 

Ponto Córrego Bairro Altitude Coordenadas 

1 São João Mirim Parque dos Ipês 664m 22°30'21.57"S, 55°44'33.53"O 

2 São João Mirim Vila Áurea 637m 22°30'53.00"S, 55°43'54.98"O 

3 São João Mirim Jardim Jamaica 611m 22°30'45.14"S, 55°43'1.32"O 

4 Ponta Porã São João 595m 22°30'30.23"S, 55°42'28.32"O 

5 Ponta Porã Portal do Morumbi 612m 22°31'4.96"S, 55°42'48.27"O 

6 Ponta Porã Vila Lacíria 624m 22°31'26.60"S, 55°43'0.57"O 

7 Ponta Porã Centro 642m 22°31'49.86"S, 55°43'33.35"O 

Fonte: Autor, 2017 

 

Em cada ponto de amostragem, foram feitos os registros fotográficos do 

ambiente e o levantamento das coordenadas geográficas utilizando o programa Google 

Earth.  

 

3.3 Metodologia de Coleta e Análises 

A pesquisa possui caráter quali-quantitativo, pois foram levantados dados 

numéricos da água nos locais escolhidos e, posteriormente a análise conjunta dos 

mesmos para uma interpretação completa dos dados obtidos com relação à qualidade 

do recurso hídrico seguindo padrões pré-estabelecidos pelo órgão competente, no caso 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente através da resolução N° 357 de 17 de março de 

2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

Depois de realizar uma busca em sites, monografias, livros e revistas sobre 

impactos ambientais, cursos d’água, análises de qualidade de água, o próximo passo 

foi realizar uma análise visual dos córregos e das nascentes. Para esta análise, 

delimitamos uma área que vai do início das duas nascentes até 900 metros após sua 

junção, com o intuito de fazer o reconhecimento do local, das características do seu 

entorno, e também para marcar os pontos de coleta da água e obter um pré-diagnóstico 

sobre o nível de antropização do ambiente. 
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3.3.1 Parâmetros físicos e químicos 

As coletas das amostras de água foram realizadas nos dias 21/08/2017 e 

04/09/2017, sendo o intervalo entre uma coleta e outra de 14 dias. As amostras foram 

armazenadas em frascos de polietileno (1,5L), previamente esterilizados, identificados e 

mantidos refrigerados desde a coleta até o transporte para o laboratório de Físico-

Química da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da UFGD. 

Baseando-se em alguns dos principais parâmetros utilizados na avaliação de 

qualidade das águas, a metodologia seguiu as recomendações utilizadas na publicação 

da CETESB intitulada “Análise de água e alimentos” de 1987, e também da 20° edição 

do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998), com 

adaptações, foram utilizados os parâmetros: acidez total, cloretos, matéria orgânica, pH, 

turbidez e condutividade conforme descritos na tabela 2. 

Todos os materiais utilizados para as análises foram previamente 

descontaminados em banho ácido nítrico 10% v/v por pelo menos vinte e quatro horas, 

seguido de enxágue com água deionizada. 

 

Tabela 2 – Metodologia das análises 

Parâmetro Unidade Método Equipamento Referência 

Acidez mg L Titulométrico - CETESB 

Cloretos mg L Titulométrico - CETESB 

OC mg L Titulométrico - CETESB 

pH - Potenciométrico Sonda Ysi APHA, 1998 

Turbidez UT Nefelométrico Methron APHA, 1998 

Condutividade µS/cm-1 Eletrométrico Sonda Ysi APHA, 1998 

Fonte: Autor, 2017 

 

Para a medição dos parâmetros ph, turbidez e condutividade, os equipamentos 

foram devidamente calibrados conforme as instruções do fabricante. 
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3.3.2 Coliformes totais 

 

Para a análise de coliformes totais, foi feita apenas uma coleta em três pontos 

distindos dos córregos. As amostras de água foram coletadas nos pontos 2, 4 e 7, no 

dia 04 de setembro, através de coletores universais, comprados em drogaria e com 

capacidade de 80ml. Os coletores são previamente esterilizados pelo próprio fabricante. 

A metodologia utilizada para análise microbiológica foi feita pelo método do substrato 

cromogênico e fluorogênico (COLILERT®) e seguiu os critérios recomendados pelo 

“Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água”, (DA SILVA, 

2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dois córregos têm suas nascentes localizadas dentro do município de Ponta 

Porã - MS, portanto sua gestão é de competência do órgão ambiental municipal. 

Segundo a resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), os córregos estão enquadrados na classe 2 dos corpos hídricos conforme 

as diretrizes ambientais para o seu enquadramento:  

 

Águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades 

aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; d) 

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 

e e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

 

Figura 4 – Imagem aérea do ponto 1 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 5 – Imagem local do ponto 1 

 

Fonte: Autor, 2017 

O ponto 1, por estar próximo à nascente, possui apenas 1,5m de largura no 

curso d’água e apesar de ser o ponto com menor densidade populacional, possui muito 

lixo ao seu redor. Possui altitude de 664m, está localizado no bairro Parque dos Ipês, 

ao seu lado há um estacionamento de ônibus da empresa local. 

Figura 6 – Imagem aérea do ponto 2 
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Fonte: Google Earth 

Figura 7 – Imagem local do ponto 2 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O ponto 2, com altitude de 637m, está localizado no bairro Villa Áurea. Possui 

muitas residências no seu entorno, a foto foi capturada no fundo de uma residência em 

que os moradores utilizam do córrego para lavar roupa, e como é possível observar, há 

lixo humano descartado incorretamente. Não foram encontrados peixes no local. 
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Figura 8 – Imagem aérea do ponto 3 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 9 – Imagem local do ponto 3 

 

Fonte: Autor, 2017 
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O ponto 3 está localizado no bairro Jardim Jamaica, área que também é 

conhecida como Coopha Fronteira. É um bairro com muitas residências construídas 

irregularmente ao longo do trecho do córrego. A canalização do curso d’água visível na 

imagem foi construída para substituir uma ponte que segundo Vedana (2011) foi 

destruída como resultado de acúmulo de lixo no local. Esta parte do córrego foi a 

primeira a apresentar peixes desde sua nascente. 

 

Figura 10 – Imagem aérea do ponto 4 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 11 – Imagem local do ponto 4 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O ponto 4, com altitude de 595m, faz parte do córrego Ponta Porã, mas como 

está localizado após a junção dos dois rios, recebe as águas do córrego São João 

Mirim também.  

Está localizado no bairro São João, onde há poucas residências ao seu redor, a 

foto foi capturada no fundo de uma ocupação irregular construída a base de madeira e 

com poucos recursos financeiros, o que faz com que os moradores também utilizem do 

córrego para lavar roupas, como é possível ver na figura pela escova deixada na 

margem do curso d’água.  

Além da escova, é possível ver também muito lixo preso à mata ciliar, que é 

trazido pela correnteza e pela enxurrada. O fenômeno de assoreamento do córrego 

também é visível nesse ponto, estando alguns metros da margem sem nenhuma 

vegetação ciliar.  

Nesse ponto do córrego foram encontrados alguns espécimes de peixes, que 

provavelmente carregam os produtos tóxicos despejados nas partes mais altas do 

córrego. 
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Figura 12 – Imagem aérea do ponto 5 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 13 – Imagem local do ponto 5 

 

Fonte: Autor, 2017 
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O ponto 5 está localizado no bairro Portal do Morumbi, sendo o ponto com a 

vegetação ciliar mais intacta, provavelmente pela distância do centro da cidade e de 

haver poucas residências próximas da margem do córrego, como é possível visualizar 

na figura 12.  

A foto local foi tirada no fundo de uma construção precária de residência onde 

reside um casal de catadores de lixo, foi em uma conversa informal com o casal que 

recebi a informação de um rapaz que se banhava nessa parte do córrego contraiu 

algumas doenças de pele, dando indícios da poluição em que se encontra o rio.  

Nesse ponto existem pequenos peixes, que segundo informações dos 

moradores do local, já foram maiores, mas acabaram morrendo com os despejos de 

produtos químicos descartados na cabeceira do córrego Ponta Porã. 

 

Figura 14 – Imagem aérea do ponto 6 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 15 – Imagem local do ponto 6 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O ponto 6 que está localizado no bairro Vila Lacíria, é um bairro de casas 

nobres e com moradores de alto poder aquisitivo, apesar desse fato, o lixo no córrego 

também é preocupante, com vários tipos de embalagens plásticas presas à mata ciliar 

que foram carregadas pela enxurrada. É um ponto do rio com pouca correnteza e 

apresenta peixes também. 
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Figura 16 – Imagem aérea do ponto 7 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 17 – Imagem local do ponto 7 

 

Fonte: Autor, 2017 
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O Ponto 7 está localizado no centro da cidade. Ao lado do local da coleta há 

uma estação de abastecimento de água da empresa responsável (SANESUL), a área 

possui forte odor de produtos químicos, havendo também muito lixo humano e restos 

de construção civil como tijolos, fios e arames, etc.  

Na imagem aérea, é possível ver também a proximidade com as duas 

nascentes do córrego Ponta Porã, a área possuía outras nascentes que foram sendo 

aterradas para as reformas das casas localizadas em seu entorno, o que acabou 

acelerando o processo de assoreamento do rio. Foi próximo a esse ponto em que está 

localizado o comércio de flores mencionado sobre o descarte irregular de produtos 

químicos que matou muitos peixes ao longo do córrego. 

Em comparação com a pesquisa realizada por Vedana (2011), onde na época 

não havia sinais de peixes, os córregos passaram a apresentar esses animais a partir 

do médio curso, podendo serem encontrados nos pontos 3, 4, 5 e 6, dando indícios de 

boa qualidade da água. O lava-jato que estava em pleno funcionamento até o ano de 

2014, segundo conversa informal com o dono, foi impedido de continuar suas 

atividades pela prefeitura por conta de irregularidades no descarte dos produtos 

utilizados para a lavagem dos carros. O hospital Samaritano (localizado ao lado do 

ponto 7) que funcionava até o ano de 2015 também teve seus trabalhos encerrados e 

se tornou uma pousada. Porém a escola que está localizada ao lado da segunda 

nascente do córrego Ponta Porã continua funcionando e ainda despeja a água suja 

juntamente com os produtos de limpeza diretamente nessa fonte. 

 

A seguir estão explícitos os dados obtidos das análises físicas e químicas das 

amostras coletadas. 
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Tabela 3 – Resultados obtidos 

Pontos Mês da 
coleta 

Acidez* Cloretos* O2 
Consumido* 

pH Turbide
z 

Cond. μS 
cm-1 

1 Agosto 2,5 13,22 9,43 6,24 22,6 912 

 Setembro 4,0 15,24 10,9 6,26 24,9 68,5 

 Média 3,25 14,23 10,16 6,25 23,75 490,25 

2 Agosto 5,0 18,89 0,55 6,36 5,94 110,1 

 Setembro 2,0 16,30 0,66 6,22 3,73 110,6 

 Média 3,5 17,59 0,60 6,29 4,83 110,35 

3 Agosto 5,0 30,94 0,70 6,53 10,1 125,9 

 Setembro 3,0 16,41 0,96 6,02 2,66 82,9 

 Média 4 23,67 0,83 6,27 6,38 104,4 

4 Agosto 5,0 18,64 0,90 6,65 5,63 127,1 

 Setembro 3,0 16,51 0,33 6,15 4,41 73,9 

 Média 4 17,57 0,61 6,4 5,02 100,5 

5 Agosto 5,0 23,85 0,45 6,66 3,56 85,3 

 Setembro 2,0 16,16 0,50 6,12 0,85 165,1 

 Média 3,5 20 0,47 6,39 2,20 125,2 

6 Agosto 5,0 18,43 1,45 6,65 2,44 169,7 

 Setembro 2,0 18,18 0,60 6,40 1,39 112,7 

 Média 3,5 18,30 1,02 6,52 1,91 141,2 

7 Agosto 6,0 27,86 1,5 6,58 1,20 181,3 

 Setembro 2,0 17,01 0,63 6,15 0,71 99,8 

 Média 4 22,43 1,06 6,36 0,95 140,55 

Fonte: Autor, 2017 

(*) mg/L 

 

Analisando os resultados do pH das amostras, conforme descrito na tabela 3, é 

possível concluir que em relação a esse parâmetro os dois córregos apresentaram em 

todas as amostras um pH ótimo para a biota aquática, tendo em vista os valores pré-

estabelecidos para respectiva classe (0,6-0,9). 

Conforme a tabela 3, os teores médios de acidez apresentaram valor mínimo de 

2,0mg/L nos pontos 2, 5, 6 e 7 da segunda coleta, e máximo de 6,0mg/L no ponto 7 da 

primeira coleta. Ainda conforme o registro da tabela, as avaliações mostraram certa 

linearidade conforme o trajeto do rio. Os resultados obtidos indicam baixo teor de 

Dióxido de Carbono (CO2) que é tido como o maior componente de acidez em águas, o 

que pode ser justificado pelo período de estiagem que precedeu as coletas e, portanto, 

baixa tendência a precipitações e carregamento de contaminantes para o corpo d’água. 
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Segundo a tabela 3 informa, podemos analisar os cloretos como estando dentro 

dos valores estabelecidos pelo CONAMA. 

Baseado na Fundação Nacional do Meio Ambiente (FUNASA), o consumo de 

oxigênio (matéria orgânica) de todas as coletas está entre os valores normais obtidos 

em águas não poluídas (1mg/L a 10mg/L). 

A turbidez das amostras também se mostrou normal para águas de classe 2, 

apresentando maior elevação no ponto 1, que claramente apresentou uma maior 

suspensão de sólidos na água nas duas coletas. 

A primeira coleta do ponto 1 indica um alto valor na condutividade elétrica, 

indicando uma possível poluição pontual no local. Enquanto as demais amostras 

demonstram valores com pouca elevação desse parâmetro, indicando normalidade 

quanto às águas superficiais segundo a Fundação Nacional do Meio Ambiente 

(FUNASA). 

Para a análise dos coliformes termotolerantes foi utilizado o kit Colilert® 

disponibilizado pela UFGD que identifica a presença ou ausência das bactérias na 

amostra d’água. Para este teste é posto o reagente na amostra, a mesma deve ficar no 

incubador 24 horas à uma temperatura de 35°C. Ao final, os resultados possíveis são: 

líquido incolor = ausência, líquido amarelo = presença de coliformes totais, líquido 

amarelo/fluorescente = presença de E. coli. 

À medida que os coliformes se reproduzem no Colilert, eles utilizam ß-

galactosidase para metabolizar o indicador de nutriente ONPG e alterá-lo de incolor 

para amarelo. O E. coli utiliza ß-glucuronidase para metabolizar MUG e criar 

fluorescência. Já que a maioria dos não coliformes não conta com estas enzimas, eles 

não podem se reproduzir e interferir. Os poucos não coliformes que têm estas enzimas 

são seletivamente suprimidos pela matriz especificamente formulada do Colilert. Esta 

abordagem diminui a incidência de falso-positivos e falso-negativos. 

No caso das amostras dos pontos 2, 4 e 7, todas indicaram a presença de 

coliformes totais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa alcançou satisfatoriamente seus objetivos, pois com os dados 

obtidos foi possível realizar um pré-diagnóstico da situação da qualidade em que se 

encontram os córregos estudados. Porém, para um diagnóstico completo com avaliação 

de todas as suas características, os córregos devem ser avaliados seguindo à risca os 

procedimentos metodológicos recomendados pelo CONAMA, como por exemplo a 

coleta de água no período de um ano, com frequência bimestral. 

Os rios são uma das principais fontes de recursos utilizadas pelo ser humano 

desde sua aparição no planeta terra e com a revolução industrial vêm sofrendo muito 

com o despejo de todo o tipo de produtos humanos sejam eles sólidos ou líquidos. 

Os rios que passam dentro das cidades sofrem ainda mais com esses impactos 

por, historicamente as políticas brasileiras não se preocuparem com essa questão. 

Temos como um exemplo clássico no brasil o rio Tietê que, quando chega na área 

urbana da cidade de São Paulo torna-se um problema para o ambiente, tanto na 

quantidade de lixo despejado em seu curso quanto no odor que ele carrega por conta 

dessa poluição escancarada. 

Na cidade de Ponta Porã não é diferente, os córregos em que a pesquisa foi 

realizada e os outros córregos que passam pela área urbana sofrem com o lixo e o 

esgoto que é descartado pela população sem nenhuma preocupação com seu destino 

final. 

Por isso a relevância da pesquisa é forte, para que as autoridades percebam 

que em meio a uma população que em grande parte, as pessoas não têm consciência 

dos seus atos, existem pessoas que estão percebendo como o futuro será se as 

medidas necessárias para a conservação do nosso meio ambiente não forem tomadas. 

Os córregos estudados, apesar de não apresentarem os parâmetros analisados 

fora dos números estabelecidos pelo CONAMA, estão claramente poluídos. Pela 

conversa com meus professores e pela leitura de textos que abordam o assunto, 

concluiu-se que a provável causa desses resultados é a estiagem que precedeu os dias 

das coletas, e fez com que a água que passa pelo curso d’água seja somente a que 

nasce em sua cabeceira, sem a natural enxurrada que leva a maior parte dos produtos 

contaminantes das ruas da cidade para dentro do rio.  
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Portanto, os órgãos responsáveis pela manutenção desse recurso devem voltar 

sua atenção para esse tema e perceberem o problema que a cidade de Ponta Porã terá 

em alguns anos caso a poluição atual continue sendo desprezada pelos cidadãos que 

habitam seus arredores. 
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