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RESUMO 
A bacia do Córrego Matirumbide contribui, junto com outras, para formação da bacia do Rio Paraibuna, localizada 
no município de Juiz de Fora, MG. O presente trabalho teve como objetivo fazer uma comparação de dados de 
qualidade da água de outubro de 2008 (Cristóvão, 2008) com resultados de outubro de 2017 (presente trabalho), 
em três pontos distintos do Córrego Matirumbide: alto (P1.A – Cristóvão (2008); P1.B – trabalho atual), médio 
(P2 – ambos trabalhos) e baixo (P3 – ambos trabalhos) cursos. Os parâmetros definidos para comparação foram: 
turbidez, cor, condutividade elétrica, DQO e DBO5,20. Apesar de um decréscimo no valor da maioria dos 
parâmetros analisados, fato que não era esperado no presente estudo, o valor de DBO5,20 ainda se mostrou 
alarmante (P2= 131 mg/L e P3= 120 mg/L) sendo muito superiores aos determinados pela DN COPAM/CERH 
01/2008 (MINAS GERAIS, 2008) para corpos hídricos enquadrados na classe 2 (DBO5,20= 5 mg/L). Este, entre 
outros fatores, corrobora o despejo inadequado de efluentes domésticos e industriais ao longo do Córrego do 
Matirumbide. 

1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o crescimento urbano desordenado aliado a um crescimento populacional igualmente desregrado, 
são capazes de provocar mudanças drásticas em paisagens e ecossistemas, podendo acarretar alterações 
significativas na dinâmica ambiental de várias localidades. Neste sentido, de acordo com Tucci (2008), os maiores 
problemas relacionados à infraestrutura e à urbanização nos países em desenvolvimento incluem a grande 
concentração populacional em pequenas áreas, o êxodo rural, a consequente migração para rincões de pobreza 
dotados de infraestrutura precária e com oferta diminuta (ou ausente) dos serviços de saneamento e a falta de um 
planejamento sistemático urbanístico, que contemple não apenas as áreas nobres dos centros urbanos mas sim, a 
cidade de maneira holística. Soma-se a isso o fato da não universalização dos serviços de saneamento básico no 
Brasil, sendo a cobertura particularmente incipiente nas regiões norte e nordeste. Em 2016, o Brasil apresentou 
índices de atendimento de água e esgoto iguais a 83,3% e 51,9%, respectivamente (SNIS, 2018). Porém, ao analisar 
as diferentes regiões brasileiras, discrepâncias são percebidas: índice de atendimento de água e esgoto iguais a 
91,2% e 78,6%, respectivamente, na região Sudeste; índice de atendimento de água de 55,4% e de esgoto de 10,5% 
na região Norte (SNIS, 2018). A partir desses dados, pode-se inferir que existe ainda no Brasil grande necessidade 
de investimentos no setor do saneamento, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Porém, apesar de a região 
Sudeste apresentar melhores índices de saneamento, existem municípios que ainda carecem de esgotamento 
sanitário, como Juiz de Fora, que tem menos de 10% de seus esgotos tratados (SNIS, 2018). Cabe citar ainda que, 
infelizmente no Brasil, os mais desprovidos têm chance inferior de obtenção de serviços adequados que favorecem 
a qualidade de vida destas pessoas. 

Segundo Porto e Porto (2008), as atividades dos usuários de água em uma determinada bacia hidrográfica 
competem entre si e à medida que a escassez se aproxima, tem-se o acirramento dos conflitos. Deste modo, torna-
se especialmente importante conhecer melhor os recursos hídricos de maneira qualitativa e quantitativa a fim de 
prover melhor contexto para o gerenciamento e uso destes. Conforme afirma a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997 (BRASIL, 1997), as bacias hidrográficas são as unidades territoriais para implantação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sendo 
assim, deve-se preconizar as bacias hidrográficas um planejamento ambiental integrado, de maneira a preservar as 
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particularidades inerentes das localidades, respeitando sobretudo as condições naturais de cada meio 
(CARVALHO, 2014). 

De acordo com Arcova e Cicco (1999), a qualidade das águas em ambientes naturais, é influenciada 
principalmente por diversos fatores como clima, geologia, fisiografia, solos e vegetação da bacia hidrográfica. 
Neste contexto, outro fator preponderante é a influência antrópica na bacia, cuja intervenção pode acarretar em 
impacto significativo na qualidade da água do recurso hídrico através de usos e ocupações inadequados. Segundo 
Pechincha e Zaidan (2014), a bacia do Córrego Matirumbide, localizada no município de Juiz de Fora-MG, tem 
como característica fundamental a massiva ocupação antrópica. Oliveira et al (2012) verificou que a área menos 
impactada desta bacia corresponde a porção mais ao norte da mesma, fato explicável em função da elevação 
topográfica mais acentuada desta porção e da própria distância deste segmento em relação a mancha urbana. 
Cristóvão (2008) identificou poluição no Córrego Matirumbide devido a excesso de lançamento de efluente 
doméstico e de uma fonte pontual oriunda de uma atividade industrial. 

Nesta conjuntura, este estudo teve como objetivo geral fazer análise comparativa entre resultados de análises 
de amostras de água em três pontos diferentes do Córrego Matirumbide, no presente (monitoramento atual) e há 
aproximadamente dez anos, a partir de dados secundários, com o intuito de verificar condições de melhoria ou 
deterioração da qualidade da água no Córrego Matirumbide ao longo da última década. Os três trechos analisados 
corresponderam a pontos no alto, médio e baixo curso do Córrego Matirumbide, representando áreas menos 
antropizadas e áreas com certo grau de antropização. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

A bacia do Córrego Matirumbide está localizada entre as coordenadas 43º21’30” W – 43º20’30” W e 21º44’30” 
S – 21º42’30” S, dentro do perímetro urbano do município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. A área localiza-
se na zona leste da cidade e abrange nove regiões urbanas. A bacia apresenta uma área de aproximadamente 442 ha. 
A Figura 1 apresenta a localização da bacia do Córrego Matirumbide, sua delimitação, e os corpos hídricos 
principais. 

 
Figura 1: Carta índice da bacia do Córrego Matirumbide. 
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Pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, a região da bacia do Córrego 
Matirumbide apresentou cerca de 40 mil habitantes (IBGE, 2010). Após percorrer aproximadamente 4 km a partir 
de sua nascente, o Córrego Matirumbide deságua no Rio Paraibuna, um dos principais formadores da bacia 
hidrográfica do Paraibuna, onde se situa o município de Juiz de Fora. Segundo a Deliberação Normativa COPAM 
nº 16 de 24 de setembro de 1996 (MINAS GERAIS, 1996), esse curso é enquadrado como Classe 2, sendo que 
suas águas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, à 
proteção das comunidades aquáticas e à recreação de contato primário. 

O clima no município de Juiz de Fora, segundo a classificação climática de KÖPPEN e GEIGER (1928), é do 
tipo Cwa: clima mesotérmico de verão quente e inverno seco. O município apresenta precipitação média anual de 
1.504 mm, sendo que o período de estação chuvosa vai de outubro a abril e o de estiagem de maio a setembro 
(CLIMATE-DATA, 2017). A temperatura anual do município oscila entre a média máxima de 23,3°C e a média 
mínima é de 17,1°C, com média anual em torno de 20,1°C (CLIMATE-DATA, 2017). 

 

2.2. Pontos de coleta e análises laboratoriais 

O estudo realizado por Cristóvão (2008) teve como objetivo caracterizar a qualidade da água do Córrego 
Matirumbide. Foram, então, determinados três pontos de coleta ao longo do Córrego Matirumbide, de modo a 
caracterizar as águas da cabeceira da bacia (P1), do médio curso (P2) e baixo curso do córrego (P3). No primeiro 
ponto foi coletada amostra de uma caixa d’água com recebimento direto de água, via uma tubulação, a partir de 
uma das nascentes do Córrego Matirumbide. Já o segundo ponto fora escolhido estrategicamente, à jusante da 
confluência de canais que são advindos das porções mais a norte e a leste, de onde pôde-se verificar atividades de 
uma indústria têxtil. O terceiro ponto localizava-se bem próximo da foz do córrego, que é afluente do Rio 
Paraibuna. Vale salientar que toda a bacia sofre com lançamento de efluentes domésticos. No dia 24/10/2008, foi 
feita coleta de água do córrego nos três pontos citados, e as amostras foram encaminhadas para análise em 
laboratórios da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA), sendo determinados os 
parâmetros: turbidez; cor verdadeira; condutividade elétrica (CE); DQO; e DBO5,20. 

No presente estudo, a escolha dos pontos de monitoramento da qualidade da água do Córrego Matirumbide 
levou em consideração a escolha de Cristóvão (2008). Contudo, o ponto de alto curso diferiu do estudo realizado 
em 2008. O ponto de alto curso do córrego escolhido fica localizado próximo à nascente, com pouca interferência 
urbana, e foi escolhido pela facilidade de acesso, visto que a nascente se localiza em propriedade particular. Os 
demais pontos, P2 representando o médio curso do córrego e P3 representando o baixo curso do córrego, foram os 
mesmos locais definidos por Cristóvão (2008). Para efeito de comparação entre ambos estudos – Cristóvão (2008) 
e atual – foi feita uma coleta no mês de outubro do ano de 2017 nos três pontos selecionados. A amostragem da 
água nos diferentes pontos se deu próximo a superfície do córrego, pois o mesmo possui pouca profundidade, da 
seguinte forma: manualmente no P1; com o auxílio de uma corda no P2; e com o apoio de haste metálica no P3. 
A coleta de amostras foi realizada utilizando-se garrafas plásticas previamente esterilizadas. Logo após coletadas, 
as amostras foram acondicionadas em recipientes térmicos a 4±2ºC para análises, realizadas pelo Laboratório de 
Qualidade Ambiental (LAQUA) do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foram analisados os seguintes parâmetros: turbidez; cor aparente; condutividade 
elétrica (CE); DQO; e DBO5,20. As análises laboratoriais foram realizadas de acordo com o Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), segundo métodos apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Métodos utilizados para a determinação da qualidade das amostras. 
Parâmetros Código do Método Referência 
Turbidez 2130.B – Método Nefolométrico APHA, 2012 
Cor aparente 2120.B – Método Colorimétrico APHA, 2012 
Condutividade Elétrica  2510.B – Método Eletrométrico APHA, 2012 
DQO 5220.D – Método colorimétrico de refluxo fechado APHA, 2012 
DBO5,20 5210.D – Método Respirométrico APHA, 2012 
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Por fim, para padronização de nomenclatura dos pontos avaliados, uma vez que os pontos de alto curso foram 
diferentes entre o presente trabalho e a pesquisa realizada por Cristóvão (2008), tais pontos serão denominados 
como P1.A para Cristóvão (2008) e como P1.B na presente pesquisa. Em contrapartida, como os pontos de médio 
e baixo curso fora exatamente os mesmos os dois trabalhos, tais pontos serão denominados como, respectivamente, 
P2 e P3. A Figura 2 contém os pontos de coleta de amostra no mapa da bacia hidrográfica do Córrego Matirumbide, 
enquanto a Figura 3 ilustra a coleta de amostra nos pontos selecionados. 

 

Figura 2: Pontos P1.A, P1.B, P2 e P3. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Figura 3: Ilustração da coleta de amostras nos pontos de alto (P1.B), médio (P2) e baixo (P3) curso do Córrego 
Matirumbide. 

   
Fonte: próprio autor 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Resultado das análises laboratoriais realizadas nos dois estudos 

Cristóvão (2008) realizou uma coleta no dia 24/10/2008, na qual as amostras foram levadas para o Laboratório 
da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA) e foram determinados assim os parâmetros 
turbidez, cor verdadeira, condutividade elétrica (CE), DQO e DBO, cujos valores encontrados são apresentados 

P1.B P2 P3
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na Tabela 2. Já a análise do presente estudo ocorreu no dia 05/10/2017 onde os resultados encontrados, a partir de 
tais análises, estão na Tabela 3. 

 

Tabela 2: Resultado das análises laboratoriais realizadas por Cristóvão (2008) no dia 24/10/2008. 
Parâmetros Unidade P1.A P2 P3 

Turbidez UNT 25 325 125 
Cor Verdadeira mg Pt/L 5 44 15 
Condutividade Elétrica µs/cm 100 1100 900 
DQO mg/L 100 520 280 
DBO5,20 mg/L 90 260 200 

 

Tabela 3: Resultado das análises laboratoriais realizadas para o presente trabalho no dia 05/10/2017. 
Parâmetros Unidade P1.B P2 P3 

Turbidez UNT 3 67 80 
Cor aparente mg Pt/L 30 244 222 
Condutividade Elétrica µs/cm 30 577 470 
DQO mg/L 6 310 244 
DBO5,20 mg/L 5 131 120 

 

3.1.1. Turbidez, cor e condutividade elétrica 

A turbidez é um parâmetro de qualidade da água que representa o grau de atenuação de intensidade que um 
feixe de luz sofre ao atravessá-la (esta redução dá-se por absorção e espalhamento, uma vez que as partículas que 
provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz branca), devido à presença de sólidos 
em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila etc.) e detritos orgânicos (algas, bactérias, 
plâncton etc.) (CETESB, 2015). 

A partir da análise dos resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 4, pode-se inferir que os valores 
de turbidez obtidos por Cristóvão (2008) foram superiores aos resultados encontrados no presente trabalho em 
todos os três pontos analisados. Além disso, nos pontos P2 e P3 os dados de Cristóvão (2008) excederam o previsto 
na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01 de 05 de maio de 2008 (MINAS GERAIS, 2008), que 
estabelecem que corpos hídricos enquadrados como Classe 2 devem possuir turbidez de até 100 UNT. Os valores 
de turbidez obtidos no presente trabalho foram menores do que 100 UNT nos três pontos monitorados (P1.A, P2 
e P3) (Tabelas 2 e 3; Figura 4). A partir das análises de dados pluviométricos do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), constatou-se que no ano de 2008 o índice pluviométrico no município de Juiz de Fora foi de 210 mm 
para o mês de outubro, representando aproximadamente o dobro do registrado para o mesmo mês no ano de 2017, 
que foi igual a 110 mm. Este fator pode ter influenciado na contribuição de cargas difusas para o Córrego 
Matirumbide, tendo como consequência o aumento da concentração de partículas inorgânicas em suas águas. 

Analisando a sequência dos pontos do alto, médio e baixo curso, os dados atuais apontam tendência de 
incrementos graduais de turbidez do ponto P1.B (3 UNT) para o ponto P2 (67 UNT) e então para o ponto P3 (80 
UNT) (Tabelas 2 e 3; Figura 4). Tal fato poderia ser explicado pelo despejo irregular de efluentes ao longo do 
Córrego Matirumbide. Sabe-se que os esgotos domésticos e industriais podem provocar elevação na turbidez da 
água (Von Sperling, 2005), podendo acarretar a redução da taxa fotossintética dos organismos autotróficos 
residentes no local. Em contrapartida, os resultados reportados por Cristóvão (2008) não seguem a mesma 
tendência: a turbidez subiu de 25 UNT no ponto P1.A (alto curso) para 325 UNT no ponto P2 (médio curso), e 
então caiu para 125 UNT no ponto P3 (baixo curso) (Tabelas 2 e 3; Figura 4). 

Antes da discussão em torno dos resultados de cor, cabe citar que Cristóvão (2008) realizou análise de cor 
verdadeira, enquanto que no presente trabalho foi analisada cor aparente. Sendo assim, a análise comparativa em 
torno deste parâmetro torna-se limitada. 
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Ao contrário do observado para turbidez, os valores encontrados de cor por Cristóvão (2008) foram inferiores 
aos observados no presente trabalho nos três pontos monitorados (Tabelas 2 e 3; Figura 5). Porém, tal tendência 
era de se esperar, uma vez que Cristóvão (2008) realizou análise de cor verdadeira, que contempla apenas sólidos 
dissolvidos, enquanto que no presente trabalho foi analisada cor aparente, que abrange sólidos dissolvidos e sólidos 
em suspensão. Conforme DeZuane (1997), cor verdadeira é quando a turbidez é removida e cor aparente é quando 
a turbidez não é removida. 

 

Figura 4: Valores de turbidez nos pontos 
P1.A, P1.B, P2 e P3. 

Figura 5: Valores de cor nos pontos 
P1.A, P1.B, P2 e P3. 

  
 

Comparando os dados de cor obtidos por Cristóvão (2008) ao limite estabelecido na DN COPAM/CERH 
01/2008 para corpos d’água Classe 2 (MINAS GERAIS, 2008), 75 mg Pt/L, verifica-se que todos os pontos 
analisados no Córrego Matirumbide (P1.A, P2 e P3) apresentam resultados analíticos para tal parâmetro em acordo 
com a legislação vigente (Tabelas 2 e 3; Figura 5). A comparação dos resultados do presente trabalho com a DN 
COPAM/CERH 01/2008 não é possível, pois esta aborda cor verdadeira, e foi determinada cor aparente nesta 
pesquisa. 

Apesar de Cristóvão (2008) ter realizado análise de cor verdadeira e a atual pesquisa ter determinado cor 
aparente, cabe ressaltar dois aspectos interessantes para a compreensão dos valores encontrados em ambos os 
estudos. O primeiro é o fato de que nos pontos de alto curso (P1.A = 5 mg Pt/L; P1.B = 30 mg Pt/L), que representa 
região com baixa atividade antrópica e ocupação urbana reduzida, os valores observados de cor, em ambos estudos, 
foram menores do que os demais pontos (P2 = 244 mg Pt/L e P3 = 222 mg Pt/L – Cristóvão, 2008; 
P2 = 44 mg Pt/L e P3 = 22 mg Pt/L – trabalho atual), com maior influência das atividades humanas e, 
consequentemente aumento das concentrações de sólidos dissolvidos totais (SDT) e sólidos suspensos totais (SST) 
nas águas do Córrego Matirumbide. Tal análise é coerente, ainda, com o resultado apresentado nas análises de 
turbidez, que seguiu tendência similar. O segundo detalhe é que, tanto em Cristóvão (2008) quanto no trabalho 
atual, no ponto P2 (médio curso) há uma acentuação nos valores de cor, seja ela verdadeira ou aparente, e tais 
valores decaem no ponto P3 (baixo curso). Segundo levantamento realizado junto a moradores da região de estudo, 
à montante do ponto P2 há a presença de uma indústria têxtil, e que é comum se verificar alterações da cor das 
águas do Córrego Matirumbide nas proximidades do ponto P2 ao longo do dia. Portanto, a partir deste 
levantamento, especula-se que tal acentuação dos valores de verificada no ponto P2 seja decorrente lançamento de 
indústria têxtil. 

A condutividade elétrica (CE) expressa a capacidade de condução de corrente elétrica pela água, indicando a 
concentração iônica na amostra (CETESB, 2015). Consagrando-se desta forma como um método de quantificação 
da concentração de sais dissolvidos. Outro ponto de destaque reside na direta proporcionalidade estabelecida entre 
a concentração de sólidos dissolvidos e a condutividade da água. Segundo o relatório da CETESB (2015) valores 
superiores a 100 µS/cm são indicadores de ambientes impactados. A Figura 6 possui resultados das análises desse 
parâmetro. 
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Figura 6: Valores de CE nos pontos P1.A, P1.B, P2 e P3. 

 
 

O valor de CE observado no ponto P1.A, segundo Cristóvão (2008), foi de 100 µS/cm, contrastando com o 
resultado obtido no ponto P1.B deste trabalho, de 30 µS/cm (Tabelas 2 e 3; Figura 6). Avaliando os valores de CE 
verificados nos pontos P2 e P3 consideravelmente acima dos observados nos pontos P1.A e P1.B, pode-se constatar 
a relevância da atividade antrópica devido ao lançamento de efluente doméstico irregular no córrego no qual 
contribui para o aumento da CE. Assim como discutido para os resultados de cor (verdadeira e aparente), especula-
se que os picos observados no ponto P2 justifica-se lançamento de efluente de indústria têxtil, uma vez que, 
segundo Beltrame (2000), cloretos e sulfetos estão fortemente presentes em efluentes têxteis, decorrentes dos 
banhos de tinturaria e de banhos de tingimento de corantes ao enxofre respectivamente. Consequentemente, a 
presença destas substâncias pode acarretar em um aumento da CE. 

 

3.1.2. DQO e DBO5,20 

Existem nas águas e nos efluentes domésticos e industriais vários compostos orgânicos em diferentes estados 
de oxidação, podendo estes serem oxidados por processos biológicos ou químicos. Neste contexto, a demanda 
química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20, ou simplesmente DBO) possuem como 
objetivo caracterizar estas frações de matéria orgânica. A DQO indica a quantidade de oxigênio necessária para 
oxidação da matéria orgânica de uma amostra por meio de um agente químico, como o dicromato de potássio 
(CETESB, 2015). Já a DBO representa a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação aeróbia da matéria 
orgânica por micro-organismos (CETESB, 2015). Em outras palavras, a DQO é uma medida indireta da quantidade 
total de matéria orgânica presente na água, enquanto a DBO é uma medida indireta da quantidade de matéria 
orgânica biodegradável. As Figuras 7 e 8 apresentam os resultados de DQO e DBO observados no trabalho de 
Cristóvão (2008) e nesta pesquisa. 

Segundo a DN COPAM/CERH 01/2008, o valor de DBO5,20 em corpos hídricos Classe 2 deve ser menor do 
que 5 mg O2/L. Apenas o valor obtido para o ponto P1.A (estudo atual) atendeu a legislação (Tabela 2; Figura 8). 
De maneira geral, ambos os trabalhos analisados apresentaram valores mais baixos de DBO e DQO no alto curso 
(P1.A e P1.B), picos de DBO e DQO no ponto de médio curso (P2), e pequena redução para o ponto de baixo 
curso (P3). Tal fato confirma a influência da urbanização da bacia do Córrego Matirumbide na qualidade da água 
nos pontos P2 e P3. Segundo BRAILE & CAVALCANTI (1993), a concentração de DBO5,20 característica de 
efluentes oriundos de esgotamento sanitário reside na faixa entre 110 mg/L e 400 mg/L tendo como valor típico 
220 mg/L. Neste contexto, observando a Figura 8, pode-se inferir que os pontos P2 e P3 apresentam características 
similares ao de esgoto sanitário. Adicionalmente, o pico observado no ponto P2 corrobora para o possível despejo 
de efluente industrial nesta localidade. 

A precipitação é uma informação importante na análise da qualidade da água (SILVA et al., 2008) e neste 
contexto, Cristóvão (2008) frisa em seu estudo que por mais que a coleta tenha sido feita em um período chuvoso 
não houve precipitação três dias antes e bem como no dia da mesma. Em contrapartida, no presente estudo houve 
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precipitação na noite anterior da coleta, podendo justificar assim a discrepância dos valores nos pontos P2 e P3 
entre os trabalhos considerados, visto que pode ter ocorrido um aumento no volume do córrego acarretando em 
uma diluição dos compostos orgânicos. 

 
Figura 7: Valores de DQO nos pontos 

P1.A, P1.B, P2 e P3. 
Figura 8: Valores de DBO5,20 nos pontos 

P1.A, P1.B, P2 e P3. 

  
 

Destaca-se pequena variação entre os valores de DBO e DQO no ponto P1.A (Cristóvão, 2008) e P1.B 
(presente trabalho) (Tabelas 2 e 3; Figuras 7 e 8). Desta forma, tais pontos apresentam elevada relação DBO/DQO, 
o que representa elevada biodegradabilidade da matéria orgânica encontrada nesses locais de monitoramento. 
Contudo, para o ponto P2, tanto na pesquisa atual quanto no trabalho de Cristóvão (2008), os valores observados 
de DQO foram consideravelmente superiores aos de DBO, resultando em relação DBO/DQO inferiores a 0,5, 
indicando a não   da matéria orgânica, o que corrobora o suposto despejo de efluente industrial levantado no 
referido ponto. Já a relação DBO/DQO/ para o ponto P3 apresentou variação: elevada relação para o trabalho de 
Cristóvão (2008); baixa relação para o presente trabalho. 

 

4. CONCLUSÃO 

De maneira geral, foi observada melhora dos parâmetros de qualidade de água (exceto cor) entre os anos de 
2008 e 2017. Porém, tal fato deve ser analisado com cautela. Primeiro porque tantos os dados de 2008 quanto os 
dados de 2017 foram obtidos a partir de apenas uma data de coleta e análise, podendo não ser, desta forma, 
representativos da qualidade da água do córrego de forma ampla. Adicionalmente, após devido levantamento, não 
foi detectada a realização de nenhuma obra de infraestrutura para melhorias na captação de efluentes doméstico e 
industriais na bacia do Córrego Matirumbide. Desta forma, a diferença temporal da qualidade da água poderia ser 
atribuída à ocorrência ou não de eventos de chuva em dias que antecederam as datas de coleta e análises. 

Os dados obtidos em 2008 e 2017 apresentam a influência da urbanização sobre a qualidade da água do Córrego 
Matirumbide. Os pontos de alto curso (P1.A e P1.B), com baixos índices de urbanização, apresentaram valores de 
DBO, DQO, turbidez, cor e CE inferiores dos pontos de médio e baixo cursos (P2 e P3), com elevada urbanização 
e, consequentemente, despejo de esgotos domésticos sem tratamento. Além disso, foram observados picos de 
contaminação no ponto P2 (médio curso), supostamente consequência do lançamento irregular de efluente de 
indústria têxtil. Desta forma, o trabalho atual detectou problemas também citados por Cristóvão (2008): 
degradação ambiental do córrego, consequência do lançamento de esgotos e descarte incorreto de resíduos sólidos 
às margens do córrego, gerando aspecto visual negativo e emissão de maus odores. 

Neste contexto, coloca-se sob perspectiva a necessidade de implementação de infraestrutura sanitária na bacia, 
bem como fiscalização do comércio e indústrias locais, evitando o lançamento indevido de efluentes domésticos 
e industriais no córrego. A melhoria da qualidade da água do Córrego Matirumbide contribui positivamente para 
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a manutenção e preservação do Rio Paraibuna, manancial de grande importância na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraibuna. 

Por fim, destaca-se mais uma vez que tais avaliações foram feitas com base em um pequeno número amostral 
e que o monitoramento sistemático e com maior periodicidade poderá favorecer a construção de um banco de 
dados robusto que possa embasar as análises. 
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