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RESUMO 

O consumo de água cresce diariamente, e este é bem maior que o crescimento da 

população. Atualmente acendeu um sinal de alerta para a falta de água potável no 

mundo e é muito comum ouvirmos falar sobre a escassez de água nos reservatórios de 

abastecimentos das cidades. Vários grupos de ambientalista estão fazendo campanhas 

para a preservação dos mananciais e para o consumo consciente de água.  A partir deste 

problema propusemos pesquisar a qualidade da água do Córrego do Açude que se 

localiza no município de Jataí e é um afluente da Bacia do Rio Claro, possuindo uma 

extensão de aproximadamente 12,26 km. A nascente do córrego está no Jardim 

Botânico Mata do Açude. Nesta pesquisa foram analisados, dados em três pontos, sendo 

uma na nascente, outro na metade e o terceiro no exutório do córrego do Açude. Os 

parâmetros  analisados foram Temperatura, Condutividade Elétrica, Salinidade, Total de 

Sólidos Dissolvidos e pH. Utilizamos a Resolução CONAMA 357 de 2005 para 

compararmos os dados e verificou, se os parâmetros encontrados estão dentro do nível 

permitido. De acordo com os resultados encontrados dos os parâmetros estavam  dentro 

dos padrões aceitáveis para um rio de classe 2. O Protocolo de Avaliação Rápida foi 

utilizado para, medir o nível de degradação da bacia do Córrego do Açude,  usou este 

por ser um método de avaliação simples rápido e preciso. Verificou que apenas o ponto 

1 apresenta uma vegetação nativa preservada e nos pontos 2 e 3observou-se que existe 

um grande nível de degradação ambiental. 

   

Palavras Chaves: Córrego do Açude, Parâmetros e Qualidade da Água. 

  



 

 

ABSTRACT 

Water consumption is growing daily, and this is much higher than the population 

growth. Currently lit a warning sign for the lack of drinking water in the world and is 

very common to hear about the shortage of water in the cities supply reservoirs. Several 

environmental groups are campaigning for the preservation of water sources and the 

conscious water consumption. From this problem proposed ha research quality Weir 

stream of water that is located in Jataí city and is a tributary of the River Basin Of 

course, having a length of approximately 12.26 kilometers. The stream source is in the 

Botanical Garden Forest of Weir. In this study, data were collected at three points, one 

in the spring, another in the middle of the stream and the third at the end of the stream 

Weir. The analyzed parameters were temperature, Electrical Conductivity, Salinity, 

Total Dissolved Solids and pH. We use the CONAMA Resolution 357 of 2005 to 

compare the data and verify if the parameters are found within the allowed level. 

According to the results, we found that all parameters are found within the acceptable 

standards for a river of class 2. The Rapid Assessment Protocol was used to measure the 

level of degradation of the weir stream basin, use this to be a simple evaluation method 

fast, accurate and found that only section 1 presents preserved native vegetation and 

points 2 and 3 we find that the basin this very degraded. 

Key words: Stream Dam, Parameters and Water Quality  
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1- INTRODUÇÃO 

A água é um recurso indispensável na vida dos homens, a água é um bem 

absolutamente essencial para sobrevivência humana. Cerca de 75% do nosso planeta é 

formado por água, porém 97,5 % é salgada, temos aproximadamente 0,007% de água 

doce e 2,493% está concentrada nas geleiras ou regiões subterrâneas (ONU-FSP,1999). 

O consumo de água cresce diariamente, por bem maior que o crescimento da 

população. Atualmente acendeu um sinal de alerta para a falta de água potável no 

mundo. É muito comum ouvirmos, sobre a escassez de água nos reservatórios de 

abastecimentos das cidades. Vários grupos de ambientalista estão fazendo campanhas 

para a preservação dos mananciais e para o consumo consciente de água. 

A contaminação das águas doces ou marinhas por lançamentos de efluentes 

domésticos e industriais tem contribuído para a ocorrência de epidemias como a diarreia 

e hepatite A em diversos países.  

A escassez de água doce já é uma ameaça atual, por isso o uso racional da água 

e principalmente a sua reutilização se farão obrigatórios em futuro bem próximo. 

(ÁGUA, 2002) 

De acordo com os itens descritos anteriormente, pretende-se nesta pesquisa 

avaliar parâmetros físico-químicos em três pontos do Córrego do Açude (Sapo) que se 

localiza no município de Jataí. Os parâmetros a serem avaliados são: temperatura, 

condutividade elétrica, turbidez, pH, total de sólidos dissolvido e salinidade (NaCl). A 

partir da comparação entre os dados obtidos no ano de 2013 com os de 2014, buscar-se-

á realizar o enquadramento do corpo da água de acordo com a resolução CONAMA 

357/2005. 

Nesta pesquisa avaliará o nível de degradação ambiental nos pontos que foram 

coletados os dados da pesquisa, observando-se os tipos de erosões, a vegetação, a cor da 

água, odores e outros fatores de acordo com a proposta de Calisto et al (2002),  a partir 

do protocolo de avaliação rápida.   
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Geomorfologia fluvial estuda as formas é o processo de escoamentos dos 

rios, que são correntes continua de águas. Segundo Christofoletti (1974), os rios 

funcionam como canal de escoamento e a sua alimentação se processa através das águas 

superficiais e das subterrâneas. 

A proporção de águas superficiais para subterrâneas, que alimentam um 

curso de água, varia muito com o clima, tipo de solo, de rocha, declividade, 

cobertura vegetal e outros fatores... A água subterrânea, paulatinamente, 

acaba atingindo os cursos fluviais. (CHRISTOFOLETTI, A. 1974 p. 65) 

 

De acordo com Chistofoletti (1974) um córrego pode sofrer alterações devido a sua 

cobertura vegetal e também pelo tipo de solo. Por isso é muito importante preservar as matas 

ciliares e as APP. 

Recursos Hídricos representam um estoque de recursos fundamental para a 

manutenção da vida no planeta Terra e também para o funcionamento dos 

ciclos e funções naturais. Recursos Hídricos beneficiam direta ou 

indiretamente a população humana, principalmente se levarmos em conta os 

vários benefícios promovidos para o bem estar da população humana e para a 

sobrevivência de organismos (Tundisi, p 248, 2003) 

 

Conforme a citação acima, que é impossível qualquer espécie sobreviver sem 

água, e cada vez mais o homem está poluindo, portanto, é preciso tomar medidas 

protetivas em relação aos recursos hídricos. 

A água contém diversos componentes originários do ambiente natural ou 

introduzidos por atividades humanas. Existem diversos parâmetros que podem avaliar 

um corpo de água ou um efluente. Tais parâmetros possuem características físicas, 

químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores da qualidade da água e 

representam a poluição quando seus valores são superiores aos estabelecidos para 

determinado uso ou pela legislação vigente (CETESB, 2011). 

A qualidade da água é fundamental para a qualidade de vida do ser humano, 

sobretudo no que diz respeito a sua saúde,  tem que considerar que as águas do córrego 

do Açude, chega ao Rio Claro, que é responsável pelo abastecimento de água de 

algumas cidades da região. Sendo assim, devem ser tomadas medidas mitigadoras que 

realizem um controle da qualidade da água não tratada, a fim de se conservar um meio 

ambiente saudável, promovendo uma harmonia no sistema como um todo e como 

resultado final uma melhor qualidade de vida e saúde para todos.  
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2.1 PARÂMETROS ANALISADOS 

Os parâmetros químicos são constituídos por elementos químicos presentes na 

água e podem ser de origem natural ou antrópica. Alguns parâmetros são de especial 

interesse no monitoramento, visto que indicam condições de sobrevivência para os 

organismos (FINOTTI, 2009). 

As transformações produzidas pelas prestezas humanas também contribuem 

para a alteração na composição química das águas naturais, tais como: remoção da 

cobertura vegetal, tratamentos diversos do solo, despejos industriais e agrícolas. Pode-

se, portanto, afirmar que a composição química das águas naturais que drenam todas as 

bacias hidrográficas dos continentes é o resultado de um conjunto de processos 

químicos e da interação que ocorre entre os sistemas terrestre, aquáticos e a atmosfera. 

(TUNDISI, 2008). 

 

2.1.1-Temperatura-T 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), a radiação solar é o principal 

processo que gera o aquecimento térmico na água. Os principais mecanismos de 

transferência de calor da superfície da água constituem na condução de calor e 

evaporação. 

A radiação solar é responsável pelo aquecimento térmico da superfície 

da água. As variações de temperatura são responsáveis por 

aquecimentos e resfriamentos térmicos na coluna vertical e circular de 

lagos (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008 p 292). 
 

Chamamos este processo de Temperatura (T), que pode ser definida como uma 

medida estatística do nível de agitação entre moléculas, que está relacionado com o 

deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Na Física, a temperatura 

está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. 

A temperatura das águas naturais varia entre 0 a 50° ou mais graus, 

nas fontes térmicas e em poças estagnadas ou nas margens rasas de 

lagoas. Além da importante influência física e hidrográfica de grandes 

consequências biológicas, a temperatura tem ainda uma ação direta 

sobre a distribuição, a periodicidade e a produção de organismos. A 

maioria das espécies animais e vegetais faz exigências bem definidas 

quanto às temperaturas máximas e mínimas toleradas. Em algumas 

dessas espécies, a tolerância é bastante grande e elas podem ser 

encontradas em águas do mais variados climas térmicos (organismos 

eutérmicos). Outras espécies, ao contrário, são extremamente 

exigentes quanto aos limites da temperatura, sendo somente 
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encontrados em biótopos típicos com clima térmico bem definido 

organismos estenotérmicos. (ROCHA 2013). 

 

A temperatura é um parâmetro importante, pois influencia nos processos 

metabólicos dos microrganismos. Desta forma, a temperatura tem um efeito direto nos 

processos oxidativos de decomposição biológica da matéria orgânica. Observa-se ainda 

que para aumentos de 10° C na temperatura ocorre uma duplicação da taxa metabólica, 

Esteves (1998). Portanto quanto maior for à temperatura, maior será a eficiência 

metabólica, maior será a velocidade dos processos de biodegradação da matéria 

orgânica e consequentemente maior será o consumo de oxigênio dissolvido na massa de 

água (ESTEVES, 1998; VON SPERLING,1995). 

Segundo (Rocha 2013), a temperatura esta ligada diretamente a localização 

geográfica e as condições climáticas, e que a variação de temperatura pode ocasionar 

uma mudança em todas as espécies de organismos existentes no meio aquático.  

A temperatura nos corpos d’águas é determinante no direcionamento 

das reações que afetam os processos químicos, físicos e biológicos dos 

corpos d’água. Com o aumento da temperatura d’água, eleva-se a 

atividade biológica dos organismos aquáticos, inferindo no grau de 

preferência da temperatura d’água (EMBRAPA, 2004). 

 

Os deslocamentos e agitação das moléculas fazem com que as variações 

diurnas modifiquem, a parti deste momento ocorre às transferências de calor, que são 

responsáveis por aquecimentos e resfriamentos térmicos e pelo comportamento das 

massas de água em diferentes períodos do dia e da noite. 

 

2.1.2. Condutividade Elétrica 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), a condutividade elétrica é um 

indicador da salinidade resultante da concentração de sais, ácidos e bases nas águas 

naturais. É a medida da capacidade da molécula de água em conduzir corrente elétrica 

através do conteúdo eletrolítico da água.  

A condutividade elétrica de uma solução é a capacidade desta em 

conduzir a corrente elétrica. Considerando-se que a capacidade de 

uma solução em conduzir a corrente elétrica é função da concentração 

iônica, maior será a condutividade elétrica quanto maior for sua 

concentração iônica. Por outro lado, em águas muito puras ocorre 

fenômeno inverso: maior será a resistência e menor a condutividade 

(WETZEL, 1983; SCHÄFER, 1985; ESTEVES, 1988). 
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Segundo Souza et al (2012), a condutividade elétrica expressa a capacidade de 

condução de corrente elétrica, que esta relacionada à concentração de íons dissolvidos 

no corpo de água, portanto, quanto maior a concentração desses íons dissolvidos, maior 

será o valor da condutividade elétrica. 

A condutividade elétrica da água representa a facilidade ou dificuldade de 

passagem da eletricidade na água.  Os compostos orgânicos e inorgânicos contribuem 

ou interferem na condutividade de acordo com sua concentração na amostra, e a correta 

representação da temperatura possui um fator preponderante na medição correta da 

condutividade elétrica. 

Valores de condutividade elétrica da água são utilizados há décadas como 

indicativos da qualidade da água, com sua representação pelo Sistema Internacional em 

unidades  miliSiemens por cm2 (mS/cm
2
) ou micro Siemens por cm

2
 (μS/cm

2
). 

Segundo VILLAS e BANDERALI (2000) na “água destilada” ou “água 

deionizada”, conceito de água isenta de outros componentes que não seja H2O, a 

condutividade é praticamente zero μS/cm
2
, o que indica que a água é um isolante 

elétrico. A água é um solvente universal, e em interação com o meio, acaba por 

incorporar compostos gasosos em sua composição pelo simples contato com o ar o que 

altera sua composição até a obtenção do equilíbrio com os gases do meio. O mais 

comum é utilizarmos água destilada (processo de condensação) ou deionizada (quando 

os sais são removidos), onde a condutividade está em valores entre 0,5 μS/cm
2
 a 5 

uS/cm
2
. 

Nas águas superficiais e subterrâneas também são bastante variada, podendo 

ser baixa, em valores como 50 m S cm–1, em locais onde a precipitação é pobre em 

solutos e a litologia é formada por rochas resistentes ao intemperismo. Na água do mar 

é de 50.000 m S cm–1. Além da temperatura, o pH pode ter grande influência sobre os 

valores de condutividade elétrica. Especialmente em águas pobres em sais solúveis e de 

baixos valores do pH , o íon H+ torna-se o principal responsável pelos valores de 

condutividade elétrica. Caso semelhante, ocorre também em águas muito alcalinas. 

Assim em amostras cujos valores de pH se localizam nas faixas extremas, os valores de 

condutividade elétrica são devidos apenas à elevada concentração de poucos íons em 

solução, dentre os quais, os mais frequentes são H+ e OH- (WETZEL, 1983; 

ESTEVES, 1988). 
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2.1.3 Potencial Hidrogeniônico – pH 

Segundo Esteves (1998) o pH é considerado uma das variáveis ambientais mais 

importantes na avaliação da qualidade de água, e também uma das mais difíceis de se 

interpretar. A complexidade da interpretação dos teores de pH se deve a inúmeros 

fatores. Em águas naturais, o pH da água é influenciado pela concentração de íons 

provocado através da dissociação do ácido carbônico que gera valores baixos de pH, e 

das reações de íons carbonáticos e bicarbonato com a molécula de água, que elevam os 

valores de pH para a faixa alcalina. 

A resolução CONAMA nº 375 de 2005, expõe que, para o consumo de água 

humano e animal, os teores de pH devem estar na faixa entre 6,0 e 9,0. Sendo que a 

maioria dos corpos d’água continentais apresentam estes teores de pH, entretanto pode 

ocorrer em ambiente mais ácidos ou mais alcalinos. 

Quando o pH baixa, a corrosividade da água geralmente aumenta, trazendo 

para a solução ferro e manganésio, por exemplo, que lhe dão um gosto desagradável. 

Valores de pH altos também podem atacar os metais.  

As variações do pH de um ecossistema aquático podem provocar 

sérias consequências sobre os microrganismos. A maioria dos 

organismos aquáticos consegue sobreviver entre valores de pH de 5 a 

9, sendo a faixa ótima em torno do neutro. BRANCO (1986) 

Para a vida aquática, o pH deve manter-se entre 6.0 e 9.0. O pH altera a 

solubilidade e, por isso, a disponibilidade de muitas substâncias, mas também  afeta a 

toxicidade de substâncias como o ferro, chumbo, crómio, amoníaco, mercúrio e outros 

elementos. 

 Para ESTEVES (1998) observa que é comum encontrar valores altos de pH 

em regiões de balanço hídrico negativo como ocorre com os açudes da região do 

semiárido do Nordeste brasileiro com valores superiores a 8. Na época de estiagem, este 

fato é acentuado pelos altos valores de carbonatos e bicarbonatos encontrados nas águas 

e que se tornam mais concentrados pela evaporação. 

Com relação ao pH, observa-se estreita interdependência entre as comunidades 

vegetais, animais e o meio aquático. Este fenômeno ocorre na medida em que as 

comunidades aquáticas interferem no pH, assim como o pH interfere de diferentes 

maneiras no metabolismo destas comunidades. Sobre as comunidades, o pH atua 



18 

 

diretamente nos processos de permeabilidade da membrana celular, interferindo 

portanto no transporte iônico intra e extra celular e entre os organismos e o meio.   

2.1.4 Total de sólidos dissolvido – TDS 

O total de sólidos dissolvido (TDS) compreende todos os sais presentes na 

água, e os elementos não iônicos, medidos pelo conteúdo total de carbono dissolvido. 

Em água natural, o grande número de substâncias dissolvidas na água se origina das 

características geoquímicas do solo e das rochas que formam o substrato das bacias 

hidrográficas que os drenam para os rios e lagos (TUNDISI e MATSUMURA 

TUNDISI, 2008).  

Total de Sólido Dissolvido (TDS) é o grau de agrupamento de todos 

os cátions, ânions e sais resultantes da combinação dos mesmos que se 

encontram dissolvidos na água e materiais em suspensão 

(EMBRAPA, 2004). 

 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), os íons dissolvidos e as 

substâncias orgânicas auxiliam na regulação dos processos fisiológicos dos organismos 

biológicos. Já os gases dissolvidos na água, o oxigênio e o dióxido de carbono, são 

fundamentais para os processos de produção de matéria orgânica pelos produtores 

primários (fotossíntese) e a respiração de todos os organismos.  

 

2.1.5 Salinidade (cloreto de sódio) – NaCl 

De acordo com Carneiro (2002), as concentrações de sais minerais em um 

corpo d'água, quando elevadas, tornam-se um fator de poluição física e química, pois 

afetam o equilíbrio osmótico da água, provocando a morte de microrganismos não 

adaptados aos novos valores de salinidade.  

Conforme Paula (2011), o parâmetro de salinidade é expresso em unidade de 

peso por volume (mg/L). A formação de sais em águas interiores tem como os 

principais íons responsáveis, os cátions (Cálcio, magnésio, sódio e potássio) e os ânions 

(bicarbonato, cloreto e sulfato). 

Os íons que se destacam nos ambientes aquáticos são o cloreto e o 

cálcio, e servem de nutrientes para o crescimento de algas, macrófitas 

e moluscos. Encontram-se na forma de carbonato e bicarbonato de 

cálcio, possuindo influência na ciclagem do fosfato, nutriente este 

responsável pela eutrofização de lagos. O escoamento superficial das 

chuvas aporta a matéria orgânica para dentro do ambiente aquático, 

consequentemente, há a entrada de CO2, provocando alterações nestes 

parâmetros (ESTEVES, 1998). 
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Segundo ESTEVES (1998), a formação geológica influencia diretamente nas 

concentrações de íons nos ambientes aquáticos, devido, principalmente, ao 

intemperismo das rochas e ao escoamento superficial, que permite identificar alterações 

na composição geoquímica de um corpo d’água, principalmente na concentração de 

minerais. 

 

2.2 Protocolo de Avaliação Rápida-PAR.  

O protocolo de avaliação rápida é um instrumento muito utilizado para auxiliar 

na avaliação de diversidades e o nível de degradação de uma bacia hidrográfica. 

Até a década de 1970 a ênfase do monitoramento ambiental realizado nos  

Estados Unidos seguiu a tradição das análises quantitativas. Em meados da 

década de 1980, os órgãos ambientais perceberam a necessidade de se 

estabelecer métodos de avaliação qualitativos, devido ao alto custo e demora 

das pesquisas quantitativas. (RODRIGUES e CASTRO, 2008.p.164) 

. 

Os PAR´s oferecem a mesma qualidade no processo de avaliação do que outros 

processos de monitoramento e começaram a serem utilizado no Brasil por ser um 

processo rápido, com qualidade de dados e também por serem eficazes.  

Os protocolos de avaliação rápida destacam-se, pois detectam a real situação 

dos recursos hídricos são programas de cunho investigativo de baixo custo, de simples 

compreensão,  dinâmicos nas obtenções de dados e ideal como ferramenta de estudo. 

O diferencial na utilização dos PARs é a eficácia, pois imediatamente é 

possível perceber as alterações e os efeitos negativos sobre a área de estudo seja ela uma 

bacia hidrográfica ou um rio. 

Por definição, os PARs são ferramentas que agregam indicadores de qualidade 

ambiental referentes aos aspectos físicos e biológicos do ecossistema fluvial, que podem 

ser usados como um instrumento de avaliação dos recursos hídricos. Os PARs 

constituem-se em documentos de referência que reúnem procedimentos metodológicos 

aplicáveis à avaliação rápida, qualitativa e semi-quantitativa, de um conjunto de 

variáveis representativas dos principais componentes e fatores geomórficos e 

sedimentológicos, que condicionam e controlam os processos e funções ecológicas dos 

sistemas fluviais (Rodrigues e Castro, 2008; Rodrigues et al., 2008). 

 Um exemplo de aplicação do PAR  foi feito por Upgren (2004), no qual um 

PAR foi desenvolvido para monitorar os efeitos da agropecuária e das práticas de 

conservação dos solos na qualidade da água e do sistema fluvial, nas nascentes do rio 
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Araguaia-GO, em que pôde concluir que a inserção da comunidade local na avaliação 

ambiental dos rios da região é possível e produz resultados confiáveis. Nesse estudo, os 

próprios fazendeiros da região, donos de terras que os rios percorrem, foram capazes de 

aplicar o PAR adaptado e realizar uma avaliação periódica dos trechos, promovendo o 

monitoramento dos recursos hídricos da região. 
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3-DESCRIÇÃO FISIOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO. 

3.1 Córrego do Açude. 

O córrego do Açude (mapa 1) localiza-se na Microrregião do Sudoeste Goiano, 

na cidade de Jataí. A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do Córrego do 

Açude. Segundo Barcelos et al (2013) o córrego do Açude possui uma extensão 12,26 

km. 

Mapa 1 - Localização da bacia hidrográfica do Córrego do Sapo Jataí-GO. 

 Fonte Barcelos et. al (2013) 

 A nascente do córrego do Açude situa-se no Jardim Botânico Mata do Açude 

localizado nas coordenadas 17º51’34”S e 51º43’33W”, localizado na Zona Urbana do 

município de Jataí, entre os bairros Jardim Paraíso e Conjunto Mauro Bento.  

O Jardim Botânico Mata do Açude é uma reserva protegida por lei, por ser uma 

reserva ecológica muito importante para a cidade de Jataí. (BARCELOS et al 2013) 

A mata do açude é um dos últimos fragmentos de mata ciliar típica, pois 

apresenta indícios de vegetação de mata atlântica dentro do bioma cerrado, ocupa uma 

área de 36,5 ha, apresentando solo  fértil devido à decomposição de rochas de basalto, 
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oriundas de lava vulcânicas e de material orgânico. O clima característico é tropical 

úmido, marcado por uma sazonalidade que define a existência de duas estações: uma 

menos chuvosa a e outra chuvosa. 

O córrego do Açude desagua no córrego Jataí que é um afluente do Rio Claro, 

um dos principais rios da região, responsável pelo abastecimento de várias cidades tais 

como: Jataí e Caçu. Além disso, possui inúmeras usinas hidroelétricas em toda sua 

extensão.  

Segundo MELO (2001), o córrego do Açude possui uma grande importância 

para a cidade de Jataí, pois abastece residências, clube e indústrias que utilizam suas 

águas. No passado na década de 50 as pessoas utilizavam as águas do córrego para o 

abastecimento de suas residências e também para lavarem roupas no seu leito.  

Considerando a lei do plano diretor municipal de Jataí, deve-se respeitar a Área 

de Preservação Permanente- APP. É necessário que conserve 50 metros da margem do 

córrego, porém, notamos que algumas casas estão a menos de 10 metros das margens do 

córrego.  

Observamos também em toda sua extensão que estão sendo descartados 

efluentes provenientes de esgoto no leito do córrego. 

 

3.2 Geologia e Geomorfologia da Bacia do Córrego do Açude. 

 De acordo com Lopes (2005), a área do perímetro urbano que se encontram a 

bacias do Açude (Sapo) situa na “Formação Serra Geral, e as altitudes mais altas 

atingem até 800 m”. 

A bacia do córrego do Açude ( Mapa 2) está sobre uma camada de rochas de 

basalto inserida na Formação Serra Geral, esta abrange toda região Centro Sul do país 

estendendo até o Paraguai, Uruguai e Argentina. Os derrames de lavas da porção Centro 

Sul são diferentes do Centro-norte da bacia do Paraná.  

A Formação Serra Geral compreende as rochas basálticas abrangendo uma área 

de aproximadamente 102.000 km², dividida em porção norte e sul. Os derrames podem 

chegar com a espessura de 1500 m. 
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Mapa 2 – Geologia da Bacia Hidrográfica do Córrego do Sapo 

Fonte: BARCELOS et al  (2013) 

A geomorfologia das bacias do Açude (Sapo) situa na “unidade 

geomorfológica do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, que possui relevo 

predominantemente, plano e próximo à jusante do córrego Jataí, apresenta dissecação 

fraca, com altitudes entre 580 e 880 m”, (LOPES, 2005, p. 151). 

A classificação da declividade das formas de relevo foi de acordo com 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) (2010), adaptado do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) EMBRAPA.  

A declividade predominante na bacia do córrego do Açude é a de 3 a 8%, 

sendo, a classe de Suave ondulado conforme EMBRAPA (1999), as classes de 0 a 3% 

áreas consideradas com relevo Plano estão situadas às bordas. As áreas classificadas 

como relevo Ondulado de 8 a 20% são pontuais, já ao Norte da bacia apresenta um 

único ponto com a classe de 20 a 45%. O relevo na bacia do Açude de acordo com 

Scopel et al  (2002), é de plano a suavemente ondulado a ondulado. 

No início da bacia do córrego do Açude constatamos que é um dos pontos com 

maior altitude, de aproximadamente 802 m, ponto que se localiza na região norte da 
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cidade nas proximidades do conjunto Mauro Bento, na foz encontramos uma altitude 

em torno de 630 m acima do nível do mar. 
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4-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta pesquisa em primeiro momento foi realizada uma revisão bibliográfica, 

utilizando como base diversos autores que dedicam ao estudo de avaliação dos recursos 

e hídricos e também com as questões ambientais. Posteriormente visitamos a área da 

pesquisa para observar o local dos pontos onde foram coletados os dados. 

Toda elaboração do trabalho foi em concordância com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas-ABNT, numero 14724 de 2011. 

Foram selecionados três pontos para analise, a escolha dos pontos buscou 

delimitar distâncias equidistantes, sendo o primeiro próximo a nascente situada a 804 m, 

,outro aproximadamente na metade do canal com altitude de 700 m e o último próximo 

a sua foz, a 662 m. 

Figura 1 - Perfil longitudinal do Córrego do Sapo e localização dos pontos de coleta. 

 

Fonte: BARCELOS et al  ( 2013) 

A seguir veremos uma imagem dos pontos onde foram coletadas as amostras 

dos parâmetros analisados 
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Figura-2 Pontos de Coletas dos Parâmetros. 

Fonte Google Earth. 

As coletas de dados foram realizadas num espaço temporal, entre os meses de 

Setembro a Novembro de 2014, sempre na primeira semana de cada mês e no mesmo 

horário a parti das 14h30mim.  

Para fazer avaliação dos parâmetros físico/químicos da água do Córrego do 

Açude, foi utilizada a Sonda Multiparâmentro Oakton PCD650, que depois de ligada e 

colocada diretamente no fluxo da água, espera a estabilização dos parâmetros, faz a 

leitura, anotando o resultado em uma planilha do Excel para gerar os gráficos.  

Para a avaliação da qualidade água do Córrego do Sapo foi utilizado os 

seguintes parâmetros: pH, Temperatura, Condutividade Elétrica, Total de Sólido 

Dissolvido e Salinidade (NACL). 

A seguir veremos uma quadro com valores dos paramentros permitidos para 

um córrego de classe 1,2,3 e 4. Segundo a Resolução CONAMA 357/2005. 
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Quadro1 – Padrões de qualidade das classes 1, 2, 3 e 4 de águas doces, segundo a 

Resolução CONAMA 357/2005. 

Parâmetros   
 

Valor Máximo 

Classe 1  

 

Valor Máximo 

Classe 2  

 

Valor Máximo 

Classe 3 

 

Valor Máximo 

Classe 4  

 

Condutividade 

elétrica – CE  

 

Sem padrão Sem padrão Sem padrão Sem padrão 

pH (Potencial 

Hidrogeniônico)  

 

6,0 a 9,0  

 

6,0 a 9,0  

 

6,0 a 9,0  

 

6,0 a 9,0  

 

Temperatura da 

água  

 

Sem padrão Sem padrão Sem padrão Sem padrão 

Total de sólidos 

dissolvidos – 

TDS  

 

500 mg/l  

 

500 mg/l  

 

500 mg/l  

 

500 mg/l  

 

Fonte: Adaptado Resolução CONAMA 357/05. 

A seguir veremos uma foto do primeiro ponto que localiza no Conjunto Mauro 

Bento, no parque Brito. 

Foto-1 Ponto 1 Nascente no Parque Brito Conjunto Mauro Bento. 

 

Autor: Autor: (LIMA, G. F.) 
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O segundo ponto de coleta de água no Córrego do Sapo, localiza-se nas 

coordenadas UTM 22 K Latitude 8023658,25 e Longitude 424087,54, sob a ponte que 

divide os bairros Santa Lucia e Santa Terezinha. A água apresenta-se com cor escura, 

mau cheiro, provavelmente devido o lançamento de efluentes domésticos, situado na 

margem direita. A seguir veremos uma imagem do ponto 2. 

Foto-2: Ponto 2 Ponte que divide os setores Santa Lúcia e Santa Terezinha. 

 

Autor: Autor: (LIMA, G. F.) 

O terceiro ponto de coleta de água do Córrego do Sapo (foto 3) localizado nas 

coordenadas UTM 22 K Latitude 8022970,78 Longitude 425110,53 sob a ponte que 

divide o Centro da cidade com o bairro Campo Neutro.  

A seguir veremos uma foto do ponto 3. 
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Foto-3: Ponto 3 Ponte que divide o setor Campo Neutro do Centro da cidade. 

 

Autor: Autor: (LIMA, G. F.) 
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5- DISCUSSÃO DE DADOS 

A temperatura da água nos pontos coletados variou entre 25ºC e 30ºC, sendo 

que a menor foi encontrada no ponto 2 no primeiro dia de coleta 10 de Setembro de 

2014 e maior foi no ponto 1, na ultima coleta no 07 de Novembro. 

 A temperatura da água é um parâmetro de grande importância para a 

comunidade aquática, já que influencia a maioria dos processos físicos, químicos e 

biológicos na coluna d’água (ESTEVES, 1998). 

A temperatura da água varia conforme as flutuações sazonais, sendo 

influenciada pela latitude, altitude, épocas do ano, hora do dia, profundidade do leito. 

Essas variações acontecem de forma gradual, uma vez que a água pode absorver ou 

perder calor sem alterações significativas EMBRAPA (2004). 

As maiores temperaturas foram encontradas no ponto 1, que é um pequeno 

lago, no parque Brito no Conjunto Mauro Bento,  sendo que a maior temperatura aferida 

foi no campo do dia 07 de Novembro. Neste averiguamos a existência de uma mata 

ciliar em torno do lago, e na última coleta o volume de água, estava maior em relação às 

coletas dos meses de Setembro e Outubro. Examinou que no período de estiagem as 

temperaturas mantiveram a mesma média, já no período chuvoso houve um aumento 

significativo conforme o gráfico 1. 

No ano de 2013 Barcelos et al, encontrou uma variação de temperatura entre 

25,6 a 31°Ϲ, a menor temperatura ocorreu no ponto 2 no mês de setembro de 2013. Já 

no campo do mês de Novembro 2013 encontraram no  ponto 1 a temperatura de 31°Ϲ . 

Para os autores a menor temperatura encontrada possivelmente se deve ao fato da 

pequena incidência de raios solares o ponto 2 apresentou menores temperaturas em 

relação aos outros. 

Observou-se que as maiores temperaturas encontradas por Barcelos et al, em 

2013 foram no campo realizado no mês de Novembro e as menores foram encontradas 

no campo do mês de Outubro iguais a encontradas no ano de 2014. A seguir o (Grafico 

1) demonstrará os valores encontrados da temperatura da água nos pontos pesquisados. 
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Gráfico 1 – Temperatura da água dos três pontos de coleta Córrego do Sapo 

 

 

Foto-4 Ponto 1 Lago no Parque Brito Conjunto Mauro Bento. 

 

     Autor: Autor: (LIMA, G. F.) 

A ( foto 4) demostra o quanto o nível de água estava baixo no ponto 1,  no 

períodos de estiagem, isso observado num espaço temporal entre os meses de Setembro 

e Outubro. Notou-se ainda que no período seco as temperaturas mantiveram a mesma 

média, já no período chuvoso houve um aumento significativo na temperatura 
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principalmente nos pontos 1 e 3, isso pelo fato de no período chuvoso aumentar  o 

carreamentos de sedimentos no córrego.  

Percebemos que a amplitude térmica do ponto 2 ficou em torno de 1,7º isso 

pelo fato de que neste local de coleta existe várias arvores que impendem a entrada dos 

raios solares e com isso as menores temperaturas foram encontradas no ponto 2. 

Foto-5 Ponto 1 Lago no Parque Brito Conjunto Mauro Bento. 

 

Autor: Autor: (LIMA, G. F.) 

A escala pH varia de 0 a 14 isto é extremamente ácido (0) passa por neutro (7), 

até alcalinidade máxima (14), (EMBRAPA 2004). A respeito do pH, a resolução 

CONAMA n.357/2005 (Conselho Nacional do Meio Ambiente) define que as águas 

destinadas ao abastecimento e ao consumo humano deve variar entre 6 a 9. 

Observou-se que os índices de pH (gráfico 2) variaram entre 5,89 a 7,11, sendo 

que o mais ácido 5,89 foi encontrado no ponto 3, no campo do dia 10 de Setembro, e o 

mais neutro 7,11 ponto 1 encontrado no campo do dia 07de Novembro. 

Cabe ressaltar que o solo da região da bacia do Rio Claro é 

tipicamente ácido e, com a necessidade da correção do pH do solo por 

meio da adição de calcário, o que aumenta a concentração de íons 

Ca2+ nas águas, por meio do processo de lixiviação do material para o 

leito da água (MORAGAS, 2005). 

 

Considerando que nas proximidades da nascente do córrego do Açude, que 

pertence a bacia do Rio Claro existe uma área de lavoura, na qual são plantadas grãos 

tais como: soja e milho, também considerando o declive acentuado do relevo, que 
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direciona as águas escoadas da lavoura, para o leito do córrego do açude, isso aumenta a 

concentração de cátions e respectivamente os valores do pH do córrego do açude. 

Quando o pH baixa, a corrosividade da água geralmente aumenta, trazendo 

para a solução ferro e manganésio, por exemplo, que lhe dão um gosto desagradável. 

Valores de pH altos também podem atacar os metais.  

Para a vida aquática, o pH deve ser entre 6.0 e 9.0. O pH altera a solubilidade 

e, por isso, a disponibilidade de muitas substâncias, mas também  afeta a toxicidade de 

substâncias como o ferro, chumbo, crómio, amoníaco, mercúrio e outros elementos. 

De acordo com Barcelos et al, em (2013).O pH  do ponto 1 estava mais ácido 

que os pontos 2 e 3, devido ser uma área de represa a qual tem as margens,  folhagens e 

gramíneas em decomposição, que interferem no pH mantendo-o mais ácido. O (Gráfico 

2) apresentará os valores de pH. 

Em 2013 Barcelos et al, encontram o pH variando entre 5,69 a 7,42, 

comparando com os encontrados de 2014, os valores do pH do ponto cresceu em média 

20%, já nos outros pontos os valores oscilaram pouco. Este crescimento se deve o fato 

da concentração de lançamento de efluentes e o aumento na CE.  

O Grafico 2 apresentará os valores de pH. 
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Gráfico 2 – pH dos três pontos de coleta Córrego do Sapo 

 

O parâmetro da CE é definido pela capacidade desta em conduzir corrente 

elétrica, associada à concentração de íons dissolvidos (teor de sal), que são 87 partículas 

carregadas eletricamente (ESTEVES, 1998; PAULA, 2010). De acordo com o gráfico 3 

a variação da CE variou entre 7,94 μS/cm a 270 μS/cm. 

Observando o gráfico 3, notou-se que aconteceu uma grandes discrepância 

entre os valores obtidos, no ponto 1 a máxima foi 13,54 μS/cm, isso no campo de 07 de 

Novembro,  já no ponto 2 a máxima foi de 138,1 μS/cm, também no campo do 07de 

Novembro e no ponto três a máxima foi de 270 μS/cm no campo do dia 10 de Outubro.  

Na pesquisa realizada no ano de 2013, Barcelos et al encontraram valores de 

condutividade elétrica da água nos locais de coleta, que  variaram  de 16,63 a 483,5 

μS/cm. O maior valor de condutividade elétrica ocorreu no ponto 2, local onde há um 

despejo de efluentes domésticos por esgoto clandestino. 

Comparando os dados obtidos no ano de 2013 com os de 2014 percebemos que 

houve uma grande diminuição no ponto 2, no ano de 2013, o maior valor encontrado 

neste ponto foi 483,5 μS/cm, e no ano de 2014 o maior valor registrado no ponto 2 foi 

138,1 μS/cm. 

De acordo com estudos realizados pela EMBRAPA (2004) demonstra que, 

quanto mais turva é a água maior à quantidade de material em suspensão e também 
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maior será a CE. No ponto 1 encontra-se o  lago parque Brito e por ser a nascente do 

córrego as águas são mais transparentes e os valores de CE também são menores que 

nos outros pontos. 

Nos pontos 2 e 3 foi visto  que  água apresenta-se com cor escura e mal cheiro, 

provavelmente devido lançamento  clandestino de efluentes domésticos,  com isso os 

valores de CE teve um acréscimo muito significante em relação ao ponto 1. Segundo a 

Cetesb níveis superiores a 100 μS/cm indica ambiente impactado. 

A alta concentração de CE sugere grande concentração de íons dissolvidos na 

água. Dependendo do tipo de íons encontrados e suas concentrações, a água poderá ser 

imprópria para consumo humano, isso porque, entre esses íons, podem estar 

relacionadas ocorrências de íons de metais pesados, que são nocivos à saúde humana.  

Considerando que o córrego do Açude é afluente da Bacia do Rio Claro, e que 

esta é a fonte de abastecimento de água de alguns municípios como por: Exemplo Caçu. 

Aparecida do Rio Doce e Itaguaçu. E que o nível de CE está acima do permitido isso 

pode prejudicar a qualidade da água e por em risco a saúde dos seres humanos, isso 

devido à quantidade de metais pesado. 

Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) enfatizam que os metais são importante 

para manter os processos fisiológicos dos tecidos vivos e dos organismos que regulam 

os processos bioquímicos como o Manganês, Zinco, Cobre, etc; entretanto, quando em 

altas concentrações, podem ser tóxicos aos organismos e ao homem. Alerta ainda que a 

forma iônica do metal seja a mais tóxica. A seguir o ( Grafico 3) apresentará os dados 

verificados de CE. 
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Gráfico 3 – Condutividade Elétrica dos três pontos de coleta Córrego do Sapo. 

 

O gráfico 4 demonstra que  valores de TDS  que variaram  de 4,14 mg/L  no 

ponto 1 no campo de  08 de outubro e 140,5 mg/L  no campo de 08 de Outubro. Os 

maiores valores de TDS foi encontrados no ponto 3 e nos campos realizados em 10 de 

Setembro e 08 de Outubro.  Foi observado que os menores valores de TDS foram 

encontrados no ponto 1, e os maiores foram encontrados no ponto 3 como mostra o 

gráfico 4.  

No ano de 2013 Barcelos et al, registrou que os valores de TDS variou 4,01 

mg/L a 383,9 mg/L, sendo que os menores valores foram encontrados no ponto 1 que 

variaram de 4,01 mg/L a 7,61 mg/L. Analisando os dados obtidos em 2014 percebe-se  

que o TDS do ponto 1 não variou tanto em relação a 2013, ficou entre 4,14 mg/L a 6.67 

mg/L.  

Segundo a resolução n° 357/2005 do (CONAMA 2005), destina-se ao consumo 

humano água doce com até 500 mg/L de TDS e cloreto de sódio. Todos os pontos 

ficaram abaixo do recomendado pela Resolução 357 CONAMA. 
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Gráfico 4 –Total de Sólidos Dissolvidos dos três pontos de coleta Córrego do Sapo. 

 

 

Salinidade é a soma dos sais dissolvidos na água (TUNDISI, 2008). Desta 

forma, a resolução CONAMA de 2005 determina que os valores para água doce deve 

ser inferior a 0,5‰; os valores adquiridos nesta pesquisa estão em unidade de mg/L. 

Analisando o gráfico 5,(salinidade) verificou-se que os menores valores de 

salinidade foram encontrado no ponto 1. Observou-se que os valores de NACL variaram 

de 14,48 mg/L  a mínima encontrado no campo do dia 08 de Outubro no ponto 1 e 

máxima de 138,2 mg/L  no ponto 3, também no campo de 08 de Outubro. Esses valores 

podem ser explicados considerando que no ponto 1 não existe o lançamento de efluentes 

clandestinos, já no ponto 3 no campo de 08 de Outubro, encontramos nas proximidades 

do ponto de coleta uma grande quantidade de linguiça dentro do leito do córrego e 

considerando os temperos utilizados na preparação da linguiça é justificável o valor 

encontrado no ponto 3 no campo do dia 08 de outubro conforme mostra o gráfico 5. No 

ponto 2 , Observou-se o lançamento de esgoto clandestino, isso aumento os valores de 

NaCL. 

Barcelos et al, disseram que em 2013  o menor resultado encontrado foi no 

primeiro ponto, local na área periférica da cidade, que ainda não recebe grande 
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quantidade de efluentes domésticos, neste local os valores variaram entre 16,7 e 18,34 

mg/L, enquanto que no segundo ponto a salinidade variou entre 105,4 a 238,1 mg/L, 

local onde recebe esgoto clandestino, o terceiro e último ponto a salinidade também 

ficou bem elevada variou entre 94,45 a 163,5 mg/L. consequentemente se a salinidade é 

elevada, maior será a condutividade elétrica, devido a maior quantidade de sólido 

dissolvidos. 

Comparando os valores (salinidade) encontrado em 2013 com os de 2014 

percebe-se que nos ponto 1 os valores mantiveram-se estáveis oscilando muito pouco, já 

no ponto 2 percebemos que os valores tiveram uma queda considerável haja vista que 

em 2013 os valores do ponto variavam de 105,4 mg/L a 238,1 mg/L e 2014 os valores 

variaram de  64,65 mg/L a 72,95 uma queda superior a 300% no mesmo ponto.  

Gráfico 5 – Salinidade NACL dos três pontos de coleta Córrego do Sapo. 

 

Com a aplicação do protocolo de avaliação rápida (tabela 1)  proposto no 

trabalho CALLISTO et al 2002, verificou-se a cobertura vegetal dos pontos analisados. 

Percebe-se que o ponto 1 é o menos antropizado. O ponto 1 obteve uma pontuação de 

44 pontos no Protocolo de Avaliação Rápida-PAR, o ponto 2 obteve uma pontuação de 

28 pontos e pontos 3 um total de 29 pontos. 
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Tabela 1– Pontuação obtida a partir do Protocolo de Avaliação Rápida para o Córrego 

do Açude. 
 
 CAMPOS:      SETEMBRO                    OUTUBRO                          NOVEMBRO. 

Parâmetro P 1 P 2 P  3 P 1 P 2 P 3 P 1 P 2  P  3 

1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 

2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 

3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

6 4 0 2 4 0 2 4 0 2 

7 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

8 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

9 4 0 2 4 0 2 4 0 2 

10 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

11 5 2 5 5 2 5 5 2 5 

17 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

22 5 5 0 5 5 0 5 5 0 

PONTUAÇÃO 

FINAL  

44 28 29 44 28 29 44 28 29 

 

No ponto 1vimos, que este foi classificado como os menos antropizado, mesmo 

recebendo avaliação de “ impactado ’’, devido a apresentar restrita área de vegetação 

natural que foi também o parâmetro com melhor pontuação, suas margens são 

moderadamente estáveis com uma Aréa de Preservação Permanente-APP, em torno do 

lago no Parque Brito.  
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Neste parque percebemos que foram tomadas medidas mitigadoras para 

proteger a nascente e reflorestar toda área do parque.  No entanto mesmo com essas 

medidas preventivas,  registramos  uma grande  quantidade de lixo e outros materiais de 

origem antrópica nas adjacências do ponto 1. 

O ponto 2 localizado na divisa dos setores Santa Terezinha e Santo Antônio, e 

foi considerado como o mais  “impactado” com uma pontuação de 28 pontos  , e 

recebeu a pior pontuação nos parâmetro de estabilidade das margens, pois foi 

constatado erosões e movimentação de solo para dentro do leito, possivelmente devido a 

retirada da mata ciliar nas encostas, pois houve o carreamento de material por 

escoamento superficial , sofrendo constantes desmoronamentos de terras nos períodos 

chuvosos, já que as mesmas não conseguem sustentação sem a vegetação natural. 

No ponto 2, constatamos a existência de lançamento de esgoto sanitário 

clandestino, vimos também uma grande quantidade de resíduos sólidos conforme 

mostra a foto 5. 

Foto-6 Ponto 2 Margens do Córrego do Açude 

 

                  Autor: (LIMA, G. F.) 

Observando a imagem, notamos uma grande quantidade de resíduos sólidos 

nas margens do córrego do açude. Em todos os campos realizados, sempre encontrava 

grande quantidade de lixos, mas no campo do mês de outubro encontramos mais 

resíduos, principalmente panfletos de propaganda política. 

Um grande problema verificado é a presença de esgoto lançado no córrego em 

sua forma in natura, Sanchez (2008) pondera que esgotos de uma residência,  lançados 
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no córrego, podem não causar tantos problemas ambientais, mas se muitas residências 

procederem da mesma forma certamente a qualidade das águas ficará visivelmente 

degradada. 

O ponto 3, no bairro Campo Neutro, (foto 7) foi considerado o  segundo mais 

impactado recebendo as piores notas da aplicação do PAR, com pontuação final 29 

pontos. Os parâmetros menos pontuados foram cobertura vegetal no nas margens, 

transparência da água, extensão de mata ciliar, tipo de ocupação das margens do corpo 

d’ água (atividade principal), todos recebendo valor 0 pontos, confirmando o alto grau 

de alteração e degradação. 

No ponto 3 estudado notou-se que este  possui uma ponte, a vegetação foi 

totalmente retirada, foi verificado que suas margens foram canalizadas para evitar 

erosões e desmoronamentos, sentimos um odor muito elevado comparando com o ponto 

1 e 2. A seguir veremos uma imagem do ponto 3 (foto 7) 

Foto-7 Ponto 3 Ponte e  Margens do Córrego do Açude 

 

      Autor: Autor: (LIMA, G. F.) 
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6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como foco principal  avaliação da qualidade das águas e o 

nível de degradação ambiental do Córrego do Açude, que nasce no Parque Brito no 

Conjunto Mauro Bento e deságua no Córrego Jataí. O córrego do Açude percorre vários 

bairros da cidade e neste caminho ele vai recebendo cladestinamente efluentes líquidos 

de esgoto sanitário. 

Após a avaliação dos parâmetros notou-se que os índices encontrados estão de 

acordo com a Resolução CONAMA 357/2005. Percebe-se que os dados avaliados no 

ponto 1 foram os mais baixos Condutividade Elétrica, Total de Sólidos Dissolvidos e 

Salinidade (NACL). No ponto 1 os dados estão mais baixos que nos outros pontos 

devido ao fato de ser uma área de preservação ambiental e também pelo fato de não 

receber lançamento de esgoto. 

O ponto 2 foi o mais complicado de coletar os dados neste, foi visualizado o 

lançamento clandestino de esgoto,   e com isso os odores eram muito forte, e ainda tinha 

os obstáculos que dificultava o acesso. No ponto 3 notou-se os maiores valores de 

Condutividade Elétrica, Total de Sólidos Dissolvidos e Salinidade, vimos que nesta 

parte do córrego foi feita uma canalização. 

Analisando a bacia do córrego do Açude conclui-se  que as características das  

águas analisadas  nos três pontos distintos possuem diferentes propriedades. 

Constatamos que os locais nos quais sofreram maiores forças antrópicas, é visível a 

contaminação na água, como por exemplo, identificados nos pontos 2 e 3, onde 

encontrou-se os maiores índices dos parâmetros avaliados, podendo  o corpo d’água ser 

enquadrado na classe 2. 

Foi observado em todo leito do córrego do Açude presença de grandes 

quantidades de resíduos sólidos e restos de construções civis, é preciso conscientizar a 

população que poluindo e degradando esta bacia estamos destruindo vidas. A vegetação 

das margens desta bacia  é mínima, devido o fato de se encontrar em áreas residenciais, 

já no ponto 1 por ser uma área mais afastada de construções a vegetação é bastante 

predominante e com isso a sua contaminação é menor como observados no protocolo de 

avalição e seus valores respectivos.    
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De acordo com os dados obtidos nas avaliações da bacia, é nítida a 

diferenciação nos pontos de coleta das seguintes variáveis: o pH, CE e TDS os valores 

dos pontos 2 e3 são sempre duas ou três vezes mais do que do ponto 1. 

Conclui-se, que  com as  constantes modificações e o uso dos recursos naturais 

de forma errônea, tem movido a cada dia um degradação irreversível dos mesmos, 

confirmado na aplicação deste mesmo trabalho em trechos avaliados do córrego do 

Açude caracterizado nos pontos 1, 2 e 3, recebendo diversas descargas de poluentes. O 

córrego Açude está circundado por vários fatores negativos que não permitem sua 

recuperação imediata, causados possivelmente pela falta de planejamento urbano, sendo 

responsabilidade dos órgãos ambientais e departamentos de planejamento urbano, é 

preciso rever as leis de parcelamentos do solo haja vista que existem moradias que estão 

a menos de 10 metros das margens do córrego, e os descartes de efluentes no leito do 

córrego. 
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ANEXOS 

Quadro- 2 Protocolo de Avaliação Rápida.  
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