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RESUMO 

O estudo contempla o ribeirão das Rosas, um ribeirão bastante peculiar, pois tem sua origem em uma região 

rural logo após atravessa uma área urbana, onde ocorre lançamento de efluentes sem tratamento prévio, e adentra 

ao o Campo de Instrução e Centro de Educação Ambiental e Cultura (CI/CEAC) do Exército Brasileiro 

localizado no município de Juiz de Fora. O CI/CEAC  possui uma extensa área verde conservada , onde existe a 

preservação da mata ciliar em praticamente toda a extensão do ribeirão.O objetivo do presente trabalho foi 

analisar previamente a qualidade e quantidade de água dentro do CI/CEAC fazendo uma correlação entre a 

qualidade e quantidade e, a influência da área preservada nesses parâmetros. Para isso foram escolhidos 3 pontos 

de amostragem e foram realizadas 2 campanhas em diferentes estações do ano. Foram analisados 15 parâmetros 

físico-químicos para avaliar a qualidade da água, esses valores foram comparados com a Resolução CONAMA 

357/COPAM 2008. Observou-se uma melhora considerável na qualidade comparando o primeiro e último ponto. 

Observou- se uma relação da qualidade da água com a vazão e desta com a precipitação na região. Verificou-se 

uma influência positiva da área preservada na melhoria da qualidade da água do ribeirão das Rosas.  

 

Palavras-chave: poluição, legislações, recursos hídricos. 

 

INTRODUÇÃO 

QUALIDADE DA ÁGUA 

O oxigênio dissolvido (OD) em um corpo d’água está associado ao oxigênio destinado à manutenção dos 

organismos aeróbios presentes no meio (ZORZIN et al., 2011). Tal fator é um indicador essencial e primário 

para a análise de qualidade da água, devendo ser constantemente monitorado, é o principal parâmetro de 

caracterização da poluição da água (VON SPERLING, 2005). Esse parâmetro sofre influências de fatores como 

temperatura, precipitação, vegetação e poluição da água. O pH indica uma condição de acidez, alcalinidade ou 

neutralidade da água (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013). O excesso de matéria orgânica contribui para 

reduzir o pH na água devido à liberação de gás carbônico decorrente de compostos orgânicos ácidos e da 

decomposição, dando origem ao ácido carbônico em meio aquoso, além disso, o pH pode interferir na 

solubilidade de nutrientes. A temperatura influencia vários parâmetros como tensão superficial e a viscosidade 

(ANA, 2009). A elevação da temperatura acarreta o aumento da taxa das reações físicas, químicas e biológicas, e 

a intensificação da decomposição da matéria orgânica (VON SPERLING, 2005). Do ponto de vista físico, a 

temperatura é inversamente proporcional à concentração de OD (NOZAKI et al., 2014). Por conseguinte, no 

período mais quente, há baixas concentrações de OD, tanto pela diminuição da solubilização dos gases quanto 

pela intensificação dos processos de degradação (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013).A condutividade 
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elétrica (CE) está diretamente relacionada com a presença de íons dissolvidos na água, podendo também sofrer 

variações de acordo com a temperatura e o pH. Valores elevados de CE podem indicar características corrosivas 

da água (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013). 

A salinidade da água é definida pela quantidade de sais dissolvidos, determinada pela condutividade elétrica. 

A condutividade, quando transformada em salinidade, possibilita a classificação da água como doce, salobra ou 

salgada. Um ponto a se considerar é o fato de que a salinidade é maior no verão e menor no inverno. A 

evaporação pode, também, aumentar a salinidade, por outro lado, as chuvas costumam diminui-la (NOZAKI et 

al., 2014).Os sólidos dissolvidos totais (SDT) são uma medida de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas 

dissolvidas em um dado líquido, revelando a proporção de diferentes sólidos (ZORZIN et al., 2011). De acordo 

com a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) a análise de sólidos tem importância no 

acompanhamento da qualidade de água, pois uma quantidade excessiva contribui negativamente nos parâmetros 

de cor, turbidez e microbiológicas.A cor da água de um manancial é, principalmente, devido a decomposição da 

matéria orgânica, quando de forma natural, ou a despejos industriais e esgoto doméstico, quando antropogênica. 

A cor aparente deve-se também a uma parcela relacionada a turbidez, já a cor verdadeira, é obtida após 

centrifugação ou filtração (VON SPERLING, 2005). A turbidez da água é devida à presença de materiais sólidos 

em suspensão. Pode ser provocada pela presença de algas, partículas de rocha ou areia, quando de forma natural 

e por processos de erosão ou provocada pela presença de microorganismos e partículas de despejos domésticos e 

industriais. (ZORZIN et al., 2011; VON SPERLING, 2005).   

Os íons nitrato (NO
3-

) e nitrito (NO
2-

) podem aparecer como contaminantes da água, um fator preocupante. 

Em um curso hídrico, a forma predominante do nitrogênio indica o estágio de poluição ocasionada pelo 

lançamento de poluentes orgânicos a montante do ponto de análise. Se a poluição é recente, o nitrogênio 

apresenta-se na forma de nitrogênio orgânico ou amônia. Se a poluição é antiga, o nitrogênio apresenta-se 

basicamente na forma de nitrato (VON SPERLING, 2007). O fósforo é um nutriente essencial para o 

crescimento dos organismos, sendo um fator limitante da produtividade nos corpos d’água,e é apontado como o 

principal responsável pela eutrofização artificial de ecossistemas aquáticos (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 

2013; PIVELI & KATO, 2005 apud EMBRAPA 2017). O ferro pode se apresentar nas águas nos estados de 

oxidação Fe
+2

 e Fe
+3

 (VON SPERLING, 2005). Apesar de não se constituir em um composto tóxico, traz 

diversos problemas para o abastecimento público de água, conferindo cor e sabor à água.  

A Escherichia coli – E.coli é um organismo que presente em corpos hídricos pode indicar a contaminação 

fecal, ou seja, lançamento de esgoto nas águas. Sua presença pode deteriorar a qualidade microbiológica e trazer 

riscos a quem consome ou tem contato com água contaminada. (VILHENA, DUARTE, JUNIOR, 2008 apud 

PERES et al, 2017). A demanda química de oxigênio (DQO) é um indicador de matéria orgânica que pode ser 

biodegradável ou não (VALENTE et al., 1997). Embora as resoluções CONAMA 357/05 e COPAM 2008 não 

façam referência a esse parâmetro algumas legislações estaduais já estabelecem limites para esse parâmetro em 

seus padrões de lançamento (AQUINO et al., 2006). Denomina-se Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) a 

quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária para decompor a matéria orgânica. A matéria orgânica não 

é um poluente, porém seu lançamento em corpos hídricos pode acarretar um desequilíbrio entre a produção e o 

consumo de oxigênio (BRAGA et al., 2002 apud ANDRADE, 2010). De acordo com a Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) a análise de sólidos tem importância no acompanhamento da 

qualidade de água, pois uma quantidade excessiva contribui negativamente nos parâmetro de cor, turbidez e 

microbiológicas. De acordo com (PALMA-SILVA, 1999 apud DONADIO et al., 2005) o nitrogênio é um 

elemento presente nos ecossistemas aquáticos, atuando como fator limitante na produção primária. 

Segundo a Resolução CONAMA 357/COPAM 2008, para o enquadramento dos corpos hídricos de água 

doce na classe 1, o valor máximo permitido para SDT é de 500 mg/L, o valor mínimo necessário para OD é de 6 

mg/L, o pH deve variar entre 6 e 9, o valor máximo para turbidez é de 40 UNT, os teores máximos tolerados de 

nitrato e nitrito são 10,0 mg/L e 1,0 mg/L respectivamente, a concentração limite de ferro é de 0,3 mg/L, e a cor 

deve manter o nível de cor natural do recurso hídrico e para a classe 2 ela não deve exceder 75 mg Pt/L. 

VAZÃO 

A qualidade da água esta diretamente relacionada à vazão e esta diretamente correlacionada com a 

precipitação. Mas especificamente, existe uma ligação direta entre a qualidade e a quantidade, pois alguns 

parâmetros de qualidade aumentam com o escoamento superficial que carrega vários elementos ao corpo 

receptor (FRITZSONS et al., 2003). 
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A vazão é uma grandeza importante para avaliação da quantidade de água e caracteriza o escoamento de um 

corpo hídrico (PINTO et al., 1973). O conhecimento da vazão fornece subsídios para tomadas de decisão, como 

por exemplo, o estabelecimento de outorga para diversos fins ou para elaborar projetos de transposição de um rio 

(CASSIOLATO & ALVES, 2017). De acordo com Porto (2001) quando não se tem conhecimento mínimo sobre 

as vazões, os projetos podem ser menos precisos, com isso os resultados são duvidosos levando muitas vezes a 

aumentar o custo ou a terem um risco acima do previsto. 

Existem vários métodos para a medição de vazão. O método o volumétrico utiliza a relação entre volume e 

tempo para a obtenção da vazão, normalmente utilizado em pequenos corpos hídrico como nascentes pequenos 

córregos, onde se tem dificuldade de calcular uma área e uma velocidade. Por ser um método difícil de ser 

efetuado e muitas vezes impreciso é pouco utilizado (PORTO et al., 2001). Outro método utilizado é o método 

área x velocidade. Esse método consiste em utilizar hastes graduadas para fazer a batimetria e determinar a área 

molhada. Para obtenção da vazão multiplica-se a área pela velocidade do rio. Existem vários métodos para 

calcular a velocidade de um rio, dentre eles, o método do flutuador, molinete hidrométrico e flowtracker. 

Outro método muito utilizado é o método do molinete hidrométrico. O molinete é um equipamento composto 

por uma hélice, de acordo com Pinto et al. (2016), a energia cinética do rio em contato com a hélice a faz girar. 

O molinete é acoplado a um “conta-giros” que registra o número de voltas dado pela hélice e o tempo gasto para 

fazê-lo com isso tem-se a velocidade expressa em giros por segundo (PORTO et al. 2001). O molinete é 

posicionado nas verticais que são utilizadas para a batimetria, obtendo-se para cada uma, o valor da velocidade. 

A velocidade média da seção é dada pela curva de calibração do equipamento. Depois de calculada a velocidade 

média basta multiplicá-la pela área molhada e obtém se a vazão. O método do flutuador é o mais simples para 

aplicação e consiste em delimitar dois pontos separados por distância conhecida ao longo do leito do rio e soltar 

um flutuador. O tempo entre um ponto e outro é marcado com o auxílio de um cronômetro e desta forma obtém-

se a velocidade superficial do curso d’água.  

OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi analisar de forma preliminar, a qualidade e quantidade da água em três pontos, ao 

longo do Ribeirão das Rosas no trecho localizado no Centro de Instrução e Centro de Educação Ambiental e 

Cultura (CI/CEAC) do Exército Brasileiro em Juiz de Fora – MG. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com COPAM número 016de 24 de setembro de 1996 que dispõe sobre o enquadramento das 

águas estaduais da bacia do rio Paraibuna enquadra o ribeirão das Rosas e seus afluentes de margem esquerda e 

direita como classe 1. O ribeirão das Rosas, por estar localizado na área urbana da cidade, recebe efluente bruto 

de bairros da cidade de Juiz de Fora, porém, ao entrar na área do CI/CEAC, passa por uma extensa área verde 

conservada, desaguando, posteriormente no rio Paraibuna. O estudo foi realizado em 3 pontos de amostragem ao 

longo do ribeirão em trecho localizado dentro da área CI/CEAC numa região com cobertura vegetal preservada e 

a mínima influência antrópica (Quadro 1). 

Quadro 1: Descrição dos pontos de amostragem ao longo do ribeirão das Rosas 

Pontos Descrição 

1 Localizado na entrada do campo de instrução, logo após a saída do bairro Granjas Bethânia, onde 

se lançam efluentes sem tratamento prévio no ribeirão. Cor e odor condizentes com lançamento 

de esgoto bruto. 

2 Localizado no Centro do Campo de Instrução, trecho com mata ciliar, sem lançamentos de 

qualquer tipo de efluentes, e contribuições de nascentes. Cor e odor melhores. 

3 Localizado próximo a foz do ribeirão das Rosas, trecho com mata ciliar, sem lançamentos de 

quaisquer tipos de efluentes e contribuições de nascentes. Cor e odor melhores.  
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Figura 1: Mapa com os pontos de coleta de dados (Fonte: Google Earth) 

 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Foram escolhidos três pontos: ponto 1 localizado na divisa do ribeirão com o bairro Granjas Betânia a 

montante, ponto 2, próximo à sede do CI/CEAC e ponto 3, próximo a um sítio próximo a sua foz junto ao rio 

Paraibuna. Nos dias 26/09/2017 e 11/04/2018 foram realizadas a primeira e a segunda campanha, 

respectivamente, nas quais foram medidas a vazão e a qualidade da água. Para a medição dos parâmetros “in 

loco” foram utilizadas sondas multiparamétricas para obtenção dos seguintes parâmetros: temperatura, CE, pH, 

SDT, salinidade e OD. Os parâmetros físico-químicos de turbidez, cor aparente, cor verdadeira, nitrito, nitrato e 

ferro foram obtidos em análises realizadas no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) do Departamento 

de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), seguindo os métodos 

preconizados no Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA 2012). Para análise 

dos parâmetros foi utilizada uma amostra integrada entre dois ou três pontos ao longo da seção dependendo do 

trecho, composta pela margem direita, centro e margem. Á exceção foram os parâmetros OD e E.coli que foram 

analisados a partir de amostras simples. As amostras e procedimentos de campanha estão de acordo com a NBR 

9898 (ABNT, 1987).Os resultados foram comparados com a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) e a 

Deliberação Normativa conjunta COPAM 1/2008 (MINAS GERAIS, 2008). 

VAZÃO 

Para o cálculo da vazão do ribeirão das Rosas utilizou-se o método da área x velocidade. Para determinação 

da área fez-se a batimetria de cada seção e a velocidade obtida pelo método do flutuador. Esse método foi 

escolhido por ser o mais viável levando-se em conta as condições do ribeirão na data das coletas. Para o cálculo 

da velocidade média do ribeirão utilizou-se um flutuador esférico com 10 cm de diâmetro. Para a medição da 

velocidade mediu-se a largura do ribeirão, a distância estipulada para o deslocamento do flutuador foi de 3 

metros e o tempo gasto para percorrê-la marcado. Foram realizadas 5 repetições em cada seção. Tendo área e 

velocidade média da seção, a vazão foi calculada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

QUALIDADE DA ÁGUA  

Durante os trabalhos de campo pode-se observar, durante a primeira campanha, no ponto 1 um cheiro forte, 

água com cor escura, presença de vermes e animais (rato). Já na segunda campanha percebe-se uma maior 

densidade da mata ao redor, porém permanece o mau cheiro. Esse ponto está localizado próximo ao limite entre 

o CI/CEAC e os bairros a montante pelos quais o ribeirão passa havendo lançamento direto de efluentes in 

natura. No ponto 2 percebe-se cor escura, cheiro ruim, porém mais suave, e presença de peixes como o cascudo 

na primeira campanha, na segunda há ausência de odor.No ponto 3, não houve a percepção de mau cheiro em 

nenhuma das campanhas. Em todos os pontos medidos havia presença de mata ciliar, e nos pontos 1 e 3 não foram 

observadas ações antrópicas, diferente do ponto 2 onde havia a presença de uma ponte no local do ribeirão. O aumento da 

vazão do ponto 1 para o ponto 2 em ambas as campanhas, aliada à crescente autodepuração ao longo do decorrer do 

ribeirão contribuíram para que se ocorresse uma diminuição do odor neste ponto. 
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A Resolução CONAMA 357/2005 não determina valor específico para condutividade (Figura 1A), porém, de 

acordo com Von Sperling (2007), as águas naturais apresentam condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, e em 

ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1000 μS/cm nesse estudo 

a condutividade variou entre 110 e 170 μS/cm. Para título de comparação, em uma avaliação da qualidade da 

água realizada por Marmontel e Rodrigues (2015) no Córrego Pimenta- SP encontraram teores de 10,7µS/cm a 

139,0 μS/cm. Verifica-se uma tendência de aumento da condutividade na coleta 1 ao longo dos pontos ao 

contrário da coleta 2 onde ocorre uma tendência inversa (Figura 1A). Os valores encontrados de temperatura não 

variaram ao longo dos pontos, sendo a temperatura média da primeira campanha de 18,26 ºC e da segunda 

campanha de 20,93 ºC (Figura 1B). Os resultados obtidos (Figuras 1B e 1C) estão de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/COPAM 2008 para salinidade (valor máximo para a salinidade em corpos hídricos de água doce 

classe 1 é 0,5 ‰) sendo que neste estudo o maior valor foi de 0,09‰. Para SDT obtiveram-se valores muito 

próximos nos 3 pontos, evidenciando que o SDT estava praticamente constante no trecho estudado com 77 mg/L 

na média sendo os valores da segunda campanha menores que os da primeira (Figura 1D). 

Figura 1: Variações dos parâmetros Temperatura (A), Salinidade (B), SDT(C) e CE (D) nos pontos 1, 2 e 3 ao longo 

do Ribeirão das Rosas nas duas campanhas realizadas. 

  

  

Verificou-se que o parâmetro OD estava fora dos padrões previstos nas legislações nos três pontos medidos 

para a primeira campanha, já na segunda campanha verificou-se que o OD se manteve dentro dos padrões para 

classe 1 (Figura 2A). Algumas hipóteses plausíveis para os resultados encontrados fora dos padrões são: elevada 

concentração de matéria orgânica evidenciada pela elevada DBO neste ponto de 12mg/L em decorrência dos 

lançamentos de efluentes dos bairros a montante, baixa pluviosidade na primeira campanha, além disso, o curso 

fluvial, nesse ponto, possuir um regime pouco turbulento (diminuindo a aeração do meio).Verifica-se que após o 

ponto 1 há um incremento na concentração do OD, devido a reaeração já que neste trecho há a presença de 

quedas d’água. Contudo, não foi o suficiente para que o OD atingisse a concentração necessária para seu 

enquadramento. Do ponto 2 para o ponto 3 observa-se novamente uma pequena diminuição do OD, a montante 

do ponto 3 há um pequeno córrego afluente do ribeirão das Rosas que também recebe efluentes contaminados da 

área urbana da cidade. Na segunda campanha, os resultados se encontram dentro dos parâmetros, e a explicação 

mais plausível para o caso é que no mês em estudo houve muitas chuvas, o que acabou por aumentar a diluição 

dos efluentes lançados. Novamente observa-se uma leve tendência no aumento do OD entre o ponto 1 e 2 e 

novamente uma queda entre o ponto 2 e 3. Valores de OD muito baixos como os encontrados nas análises 

influenciam negativamente o meio, de forma a prejudicar a vida aquática aeróbia (peixes, microorganismos e 

plantas) que vive no local (VON SPERLING, 2005;ZORZIN et al., 2011;NOZAKI et al., 2014). 

 

A 

C 

B 

D 



 

6 

 

Figura 2: Variações dos parâmetros OD (A), pH (B), Cor Aparente (C), Cor Verdadeira (D), Turbidez (E), Nitrato (F) 

e Ferro (G) nos pontos 1, 2 e 3 ao longo do Ribeirão das Rosas nas duas campanhas realizadas 

 

 

 

 

  

Verifica-se que o pH do ribeirão se encontra dentro da faixa estabelecida, de 6 a 9, nos 3 pontos medidos 

(Figura 2B), entretanto, observa-se uma tendência de redução dos valores, mesmo assim ainda permanecem em 

conformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 e COPAM 2008. A diminuição dos valores de pH pode ser 

proveniente da degradação da matéria orgânica com formação de ácidos orgânicos provenientes da mesma. 

Percebe-se que houve uma queda dos valores do parâmetro cor verdadeira, e da turbidez (Figuras 2C e2D), o que 

condiz com a situação do ribeirão das Rosas, pois o ponto 1 é o mais poluído. Também se percebe que os valores 

de cor verdadeira estão abaixo dos 75uC previstos para classes de água 2, para classe 1 não há dados numéricos 

na legislação, apenas que a cor deve manter o nível de cor natural do recurso hídrico em mgPt/L, o que dificulta 

a sua análise. Contudo, devido a variação de cor verdadeira em ambas as campanhas se evidenciam que o corpo 

hídrico não mantém o nível de cor (visto que este reduz), corroborando que há impactos com relação a cor no 

mesmo e que este não está de acordo com a legislação (Figura 1C). Para turbidez está previsto o valor máximo 

de 40UNT, porém os valores encontrados estão todos superiores (Figura 1D). Em relação ao acréscimo da 

turbidez na segunda campanha, acredita-se que seja devido à época das chuvas que vêm ocorrendo no mês em 

análise conforme verificado em outros estudos (ROCHA & COSTA, 2015). 

Observa-se que os valores encontrados de nitrato em todos os pontos se enquadram dentro do limite máximo 

observando um aumento do mesmo ao longo do ribeirão,possivelmente devido ao processo de nitrificação 

(Figura 2E).Na determinação dos valores de nitrito, observou-se que para todos os pontos medidos registrou-se 

zero,portanto,se enquadrando na legislação.Para o ferro todos os pontos estão acima da concentração máxima 

estabelecida (Figura 1F).A bacia hidrográfica da região é composta basicamente por latossolo vermelho-amarelo, 

esse tipo de solo varia de cores vermelhas muito escuras a amareladas e é enriquecido de óxido de ferro e de 

alumínio, o que possivelmente está relacionado aos altos teores de ferro encontrados na água. A concentração de 
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ferro normalmente encontrada para regiões com esse tipo de latossolo é em torno de 142 g por 1kg de solo 

(EMBRAPA, 2017). 

 Na Figura 3A, observam-se que os ST se mantiveram constantes nas duas campanhas o único ponto que saiu 

da tendência dos 3 pontos foi o ponto 2 na primeira campanha uma justificativa plausível é que o ponto dois são 

regiões com muita pedra e turbulência, pode ter ocorrido um revolvimento do fundo do ribeirão aumentando 

consideravelmente seu valor. Na Figura 3B tem - se o nitrogênio amoniacal de acordo com CONAMA 

357/COPAM 2008 o valor máximo é de 3,7 mg/L para o pH correspondente (Figura 3B). Sendo todos os valores 

da coleta 1 acima da legislação e todos os pontos da coleta 2 de acordo com a mesma. O elevado valor de 

nitrogênio amoniacal é compatível o com lançamento de esgoto bruto e seu decaimento condizente com uma 

nitrificação corroborada pelo aumento do nitrato. Na Figura 3C observa-se o parâmetro E.coli, o qual não foi 

realizado na segunda campanha. Apenas no ponto 1 o valor de E. coli supera os valores estabelecidos pela 

CONAMA 357/COPAM2008 sendo relacionado com o lançamento de esgoto a montante deste local..Já nos 

pontos 2 e 3 ocorre o decaimento bacteriano e os valores se enquadram aos da norma. 

Figura 3: Variações dos parâmetros Sólidos Totais (A), Nitrogênio(B), E. coli (C), DBO (D), DQO (E) e 

Fósforo (F) nos pontos 1, 2 e 3 ao longo do Ribeirão das Rosas nas duas campanhas realizadas 

  

  

  

 De acordo com a Figura 3D, a DBO se manteve fora do padrão estabelecido pela CONAMA 357/CONAMA 

2008 em todos os 3 pontos de análise nas duas campanhas. Comprovando a alta concentração de matéria 

orgânica no ribeirão, condizente com o lançamento de esgoto bruto. Na primeira campanha observa se no ponto 

1 o maior valor encontrado de DBO, condizente com a presença de esgoto. Observou-se uma queda considerável 

do valor nos pontos 2 e 3 em relação ao ponto 1, devido a ausência de lançamento de esgotos no ribeirão e por 

ser uma área com vegetação ciliar preservada  contribuindo para sua autodepuração.Não se obteve valores de 

DBO no ponto dois na segunda campanha. No ponto 3 observa-se um aumento na DBO, como há a contribuição 
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de um pequeno tributário nesse trecho, que inclusive recebe esgoto advindo de bairros próximos, pode ser que 

este tenha contribuído para este aumento. Este fato também foi observado para a DQO (Figura 3E), contudo em 

menor escala. Com a continuação do monitoramento poderá se verificar se de fato é uma característica do local a 

influencia por esses lançamentos ou se foi um episódio isolado.  

 Na Figura 3E observa-se a variação do parâmetro DQO que não possui valores estabelecidos para seu 

lançamento. A DQO está relacionada com a matéria orgânica biodegradável ou não. As duas campanhas 

seguiram o mesmo padrão de diminuição da DQO, devido a degradação da matéria orgânica biodegradável. Os 

valores da segunda campanha são menores que o da primeira seguindo um padrão geral condizente com o 

período de realização da campanha um período de chuvas intensas. O limite para a presença de fósforo na água 

estabelecido pela CONAMA 357/COPAM 2008 é de 0,1 mg/L, em todos os pontos das duas campanhas o 

fósforo está superior ao limite estabelecido (Figura 3F). O fósforo pode ser de origem natural, está presente na 

composição das rochas e quando ocorre o escoamento superficial pode ser carreado para os corpos d’água. Mas, 

também, pode ser de origem antrópica, lançamento de esgoto bruto sem tratamento e por insumos agrícolas que 

são carreados no escoamento superficial da água. De acordo com Buzelli (2013) o acúmulo desse nutriente no 

corpo hídrico favorece a desenvolvimento de algas e macrofilas, fazendo aumentar a produção primária levando 

ao processo de eutrofização.      

VAZÃO 

Foram realizadas medidas de vazão nos três pontos amostrados, com exceção do ponto 3 na segunda coleta 

devido a  problemas técnicos que impossibilitaram sua medição. Na primeira campanha observa-se que entre os 

pontos1 e 2 ocorre um aumento da vazão de 0,28m
3
/s para 0,57m

3
/s, isto se deve provavelmente a presença de  

pequenos tributários no trecho em estudo, o mesmo foi observado na segunda campanha onde a vazão entre 

esses pontos passou de 0,81m
3
/s para 0,97m

3
/s. Na primeira campanha verificou-se uma diminuição considerável 

da vazão entre o ponto 2 e 3, varias hipóteses foram levantadas considerando-se que não há captação entre esses 

pontos. Na segunda campanha, não foi possível realizar a medição da vazão no ponto 3, sendo assim, não se 

pode confirmar a variação da vazão entre os pontos 1 e 2.  As causas dessa variação de vazão entre estes pontos 

2 (0,57m
3
/s) e 3 (0,15m

3
/s) o que será alvo de investigação nas próximas campanhas. Na segunda campanha 

verificou-se uma vazão consideravelmente maior que na primeira, isto se deve ao fato da mesma ter sido 

realizada no mês de março no qual houve em dias anteriores a coleta incidência de chuvas na região, sendo que 

foi registrado aproximadamente 55 mm no dia 04 de março e posteriormente três eventos de precipitação 

menores até o dia da coleta. Enquanto na primeira campanha realizada em setembro de 2017 não houve 

ocorrência de chuvas até o dia da coleta. Esse aumento na vazão refletiu nos valores dos parâmetros de qualidade 

da água podendo-se observar uma melhora na qualidade quando comparados dos dados obtidos para a segunda 

campanha em relação a primeira. Isto se deve a maior diluição dos despejos tendo em vista o aumento da vazão. 

Figura 4: Vazão média no ribeirão das Rosas. 
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CONCLUSÕES 

No que se refere à qualidade da água, verificar-se que os parâmetros OD, DBO, fósforo, E.coli, turbidez, 

nitrogênio amoniacal e ferro estão em desacordo com a Resolução CONAMA 357/COPAM 2008. Entretanto, 

verifica-se uma influência positiva da área preservada na melhora dos parâmetros, evidenciada pela E.coli, DBO 

e OD. Contudo, verifica-se a necessidade do tratamento dos efluentes dos bairros a montante da área estudada. O 

presente estudo demonstrou que a vazão e a qualidade de água estão ligadas diretamente pois, foi observado que 

houve uma melhora nos parâmetros analisados da segunda campanha em relação a primeira, justamente devido 

ao período de chuvas e consequentemente ao aumento da vazão. Ressalta-se que a preservação da área é de 

extrema importância e contribui para melhora dos parâmetros de qualidade da água, contribuindo para a proteção 

das comunidades aquáticas. Desta forma, recomenda-se a continuação do monitoramento, objetivando uma 

gestão adequada dos recursos hídricos desse Ribeirão e do rio Paraibuna. 
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