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ABSTRACT – Water is essential for the development of human activities, however, with population 
growth, pressure on water resources is increasing, resulting in environmental effects that 
compromise its availability. In the municipality of Ji-Paraná/RO, Dois de Abril stream is impacted by 
disorderly populational densification in the basin, constituting a landscape totally adverse to the 
natural. The objective of the study is to present the effects of anthropic pressure in the Dois de Abril 
stream basin, through its environmental quality. For that, dissolved oxygen, ammonia, nitrite, 
nitrate, orthophosphate and total phosphorus were selected. Among the parameters analyzed, are 
at odds with CONAMA Resolution 357/2005 the variables dissolved oxygen, ammonia, nitrite and 
total phosphorus. It was possible to verify that the effects of anthropic pressures result in low 
capacity for self-purification of the effluents received in the stream, acceleration of artificial 
eutrophication, strong odors, and changes in the color of water. These results reflect the disordered 
population growth and the lack of basic sanitation, since the State of Rondônia occupies the last 
place in the ranking that refers to the treatment of sewage.  
 
Palavras-Chave – Water quality, surface water resources, urbanization. 

 

1.INTRODUÇÃO 
A água para manutenção da vida é um bem essencial, no entanto, sua qualidade e quantidade 

vêm sofrendo sérios impactos pelas mais variadas atividades antrópicas exercidas tanto no meio 
urbano quanto rural. Os recursos hídricos, nas últimas décadas, vêm sendo ameaçados 
principalmente pelas ações indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a própria 
humanidade (RIBEIRO e ROLIM, 2017). 

No Brasil, os cursos d’água em geral são transformados em canais retificados onde se despeja 
tanto a água pluvial, quanto os efluentes domésticos não tratados (MESQUITA, 2015). Butzke et al. 
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(2015) enfatiza que a densidade populacional no entorno de um corpo hídrico implica em uma maior 
entrada de carga poluidora, principalmente em áreas em que não há redes de coleta e tratamento 
de efluentes domésticos e industriais. Nessas situações, enquadra-se a microbacia do Igarapé Dois 
de Abril, em Ji-Paraná, RO, que apresenta um cenário de ocupação com considerável degradação 
ambiental. 

Deste modo, a execução de programas de monitoramento a fim de se conhecer a qualidade 
da água para determinar quais as possíveis interferências que a mesma vem sofrendo é uma das 
alternativas para a execução de ações intervencionistas e de gerenciamento para a manutenção 
quali-quantitativa dos recursos hídricos (SANTOS et al., 2018). 

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da pressão 
antrópica na bacia hidrográfica do Igarapé Dois de Abril, localizado no perímetro urbano do 
município de Ji-paraná. Para isso, analisou-se alguns parâmetros químicos da qualidade da água, 
relacionando-os com os padrões estabelecidos na Resolução do CONAMA 357/2005. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O município de Ji-Paraná está localizado no leste de Rondônia (Figura 1), a 377 km da capital 
Porto Velho, com população aproximada de 116.610 habitantes (IBGE, 2010). É caracterizado por 
uma temperatura média anual de 21,3 ºC, média de umidade relativa do ar de 75% e total médio 
de precipitação anual de 1.962,8 mm (SEDAM, 2012). O município está inserido na bacia do Rio 
Machado e tem como importante afluente o igarapé Dois de Abril, que se localiza no 1º Distrito, 
com área de 25,35 km2. 

 
                                                     Figura 1- Localização dos pontos avaliados. 
 
 Para desenvolvimento da pesquisa foram realizadas 4 campanhas em campo, determinadas 

de acordo com cada período sazonal da região, sendo: chuvoso (Fevereiro – 2016), 
transição/chuvoso-seca (Abril-2016), seca (Agosto-2016) e transição/seca-chuvoso (Novembro-
2016). As amostras de água foram coletadas na superfície da região central dos igarapés, em 5 
pontos (P1- P5) distribuídos em todo curso do igarapé e 1 ponto (P6) no Rio Machado. As amostras 
foram armazenadas e acondicionadas em caixas (recipientes estéreis) e, em seguida, foram 
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encaminhas ao Laboratório de Limnologia e Microbiologia (LABLIM) da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR) - Campus Ji-Paraná, onde foram mantidas refrigeradas até momento 
das análises. 

Para a avaliação da qualidade ambiental, analisou-se os seguintesparâmetros : oxigênio 
dissolvido (OD), amônia (NH3+NH4

+), nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-), fósforo total (P-total) e ortofosfato 
(PO4

3-), todos por métodos espectrofotométricos (APHA, 1995). As concentrações de OD foram 
obtidas através do método iodométrico de Winkler (1988), descrito em APHA (1995). 
 
3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Por meio das visitas realizadas em campo, foi possível constatar diversos impactos ambientais 

ocasionados pela ocupação urbana desordenada no entorno do igarapé Dois de Abril. A Figura 2 
apresenta algumas das pressões antrópicas, as quais comprometem a qualidade ambiental do 
igarapé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2- Impactos observações ao entorno da bacia. 

 
Das atividades antrópicas encontradas na bacia, destacam-se a canalização da mesma 

(alterando suas características naturais), a disposição inadequada de efluentes não tratados de 
forma clandestina (P1-A), a presença de resíduos sólidos urbanos (P5-A), a ocupação desordenada 
do entorno da microbacia (não respeitando os limites de APP’s), a eutrofização em períodos críticos 
de vazão (P1-B), a queimadas de gramíneas adjacente ao igarapé (P4), solo exposto (P5-B), esgoto 
a céu aberto drenado pelo canal (P2), a presença de comércios próximos a bacia (posto gasolina, 
lava jatos, loja autopeças e carros), dentre outros. 

Os dados da qualidade água, levantados para este corpo d’água, encontram-se na Figura 2. 
Conforme Webler et al. (2013), a região apresenta um período úmido, característico de janeiro a 
março, úmido-seco de abril a junho, seco de julho a setembro e seco-úmido de outubro a dezembro  

P1-B 
P1-A 

P5-A P2 

P5-B P4 
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O diagnóstico em campo foi realizado durante o período chuvoso da região da amazônica 
ocidental. Pode-se observar que os dados encontrados neste período garantiram ao corpo hídrico 
melhor qualidade para algumas das variáveis, sendo explicado por Lucas (2010), o qual afirma que 
a precipitação tem fundamental importância para a viabilidade de diluição dos poluentes nos cursos 
d’água.  
  Os valores de OD encontram-se na Figura 3-A. A Resolução CONAMA 357/2005 traz que rios 
de classe II tenham concentrações mínimas de 5mgO2.L-1. As concentrações de OD variaram de 
1,2mgO2.L-1 (P1/chuvoso) a 7,8 mgO2.L-1 (P6/seca), contudo a maior concentração no igarapé foi de 
5,9mgO2.L-1 (P5/ chuvoso-seca). As média e desvio padrão encontradas para cada período foram de 
3,9±1,28mgO2.L-1 (chuvoso), 4,35±1,42mgO2.L-1 (chuvoso/seca), 3,59±2,2mgO2.L-1 (seca) e 
4,1±0,78mgO2.L-1 (seca/chuvoso).  
  De acordo com Silva et al. (2017), a concentração de OD em água é uma das variáveis mais 
importantes na dinâmica e caracterização dos ecossistemas aquáticos, pois pode indicar a presença 
de organismos nos corpos d’água. Este parâmetro é necessário para manter as condições de vida 
de organismos na água e para decomposição aeróbica do despejo poluidor; sendo assim, participa 
dos processos de autodepuração dos corpos d’água, inibindo a matéria orgânica. 
   No geral, os valores de OD nos pontos do igarapé, estiveram fora do padrão estabelecido 
pela resolução em quase todos os períodos, com exceção do P5 (chuvoso/seca). Dentre os pontos, 
a área do P1 apresentou as menores concentrações, isto devido às altíssimas cargas orgânicas 
despejadas por moradores entorno da bacia, a montante desde ponto. Bezerra (2012) encontrou 
para o Igarapé Pintado (RO), valores semelhantes de OD, que variaram de 2 a 6mgO2.L-1, enquanto 
Butzke et al. (2015), estudando igarapé Pintado (RO), encontrou concentrações inferiores a 
4mgO2.L-1. 

Os compostos de nitrogênio, na forma orgânica ou  amônical, referem-se à poluição recente, 
enquantonitrito e nitrato, à poluição em estágios finais. Assim, como ressalta Von Sperling (2014), 
em um corpo d’água, a determinação da parcela predominante de nitrogênio nas águas naturais 
pode fornecer informações sobre seu estágio de poluição. A amônia é a forma reduzida presente 
em condições anaeróbias, o nitrito é a fase intermediária e instável da oxidação da amônia, e o 
nitrato é a forma mais oxidada indicando uma poluição remota por esgotos domésticos. 
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Figura 3- Concentrações encontradas nos pontos em cada período sazonal; A) Oxigênio dissolvido; 
B) Amônia (NH3+NH4

+); C) Nitrito (NO2
-); D) Nitrato (NO3

-); E) Ortofosfato (PO4
3-) e F) Fósforo Total. 

 
A Figura 3-B apresenta as concentrações de amônia (NH3+NH4

+). A Resolução CONAMA 357/2005 
determina para rios de Classe II, em uma faixa de pH  ≤ 7,5 (valores condizentes a pesquisa), 
concentrações inferiores a 3,7mg.L-1. As concentrações de NH3+NH4

+ variaram de 0,01mg.L-1 
(P6/seca) a 18,69mg.L-1(P1/seca). Com médias e desvio padrão de 1,93±2,29mg.L-1 (chuvoso), 
2,58±4,57mg.L-1(chuvoso/seca), 10,39±5,48mg.L-1 (seca) e 2,31±2,14mg.L-1 (seca/chuvoso).  
 
  Ao analisar a Figura 3-B, observa-se que o P6 apresentou as menores concentrações, istopor 
estar situado na bacia rio Machado. O P1, em todos os períodos, esteve em desacordo com a 
resolução, estando relacionadas à entrada de matéria orgânica recente, despejada por moradores, 
conforme citando anteriormente. No geral, os maiores valores foram constatados no período de 
seca (p<0,05), estando relacionadas a redução da descarga liquida do igarapé, reduzindo assim sua 
capacidade de diluição, e consigo, também sua capacidade de autodepuração. Os valores desta 
pesquisa são superiores a um estudo da região, realizado por Butkze (2013), no igarapé Pinta 
do (RO), onde encontrou valores inferiores a 0,2mg.L-1. 

 
Os valores de nitrito (NO2

-) encontram-se na Figura 3-C. A Resolução CONAMA 357/2005 
adota que o valor máximo permissível para esse parâmetro seja > 1.0mg.L-1. As concentrações de 
NO2

- variaram de 0,04mg.L-1 (P6/chuvoso) a 2,04mg.L-1 (P1/chuvoso-seca). Com respectivas médias 
e desvio padrão, 0,57±0,57mg.L-1 (chuvoso), 0,84±0,61mg.L-1 (chuvoso/seca), 0,28±0,20mg.L-1 (seca) 
e 0,27±0,26mg.L-1  (seca/chuvoso). Apenas o P1 apresentou desacordo com a resolução, com 
1,2mg.L-1 e 2,03 mg.L-1 respectivamente para os períodos chuvoso e chuvoso-seca, onde estes 
valores possuem relação com consumo de OD conforme ilustra Figura 3-A. 

Em relação às concentrações de NO3
- (Figura 3-D), a Resolução CONAMA 357/2005 dispõe um 

valor máximo de 10mg.L-1. Os valores variaram de 0,044mg.L-1 (P1/chuvoso) a 0,43mg.L-1 (P1/ 
chuvoso-seca), indicando que a maior fração das descargas orgânicas se encontram no estágio inicial 
(amônia), onde igarapé não possui êxito em sua autodepuração, não oxidando a matéria orgânica 
de forma eficiente. Estes valores são inferiores aos encontrados por Bezzera (2014), no igarapé 
Riachuelo (RO), onde valores chegaram a 7,5mg.L-1. 

F E 
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A Figura 3-E apresenta os valores do fósforo total, variável que constitui um dos principais 
nutrientes para processos biológicos, pois é exigido em grandes quantidades pelas células.  Contudo, 
em concentrações elevadas podem contribuir para diversos problemas, a exemplo, o processo de 
eutrofização. A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece para ambientes lóticos, em rios de classe 
II valores inferiores a 0,1 mg.L-1. 

As concentrações de P-total variaram de 0,31mg.L-1 (P6/seca) a 2,4mg.L-1 (P1/seca). Todos os 
pontos estiveram em desacordo com a resolução, os maiores valores foram obtidos no período de 
seca, tendo relação com diluição do mesmo. A resolução não traz valores para a variável ortofosfato 
(fósforo dissolvido), contudo na Figura 3-F, pode-se perceber que todos os valores estiveram acima 
do limite estabelecido para o fósforo total, assim, mesmo sendo parte do total, obteve-se altas 
concentrações de ortofosfato. 

 
 
 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os impactos ao Igarapé foram percebidos visualmente desde o momento das coletas, 
destacando-se a presença de lixo e a descarga de esgoto doméstico sem tratamento. Dentre os 
parâmetros analisados, estiveram em desacordo com a Resolução CONAMA357/2005 as variáveis 
OD, amônia, nitrito e fósforo total. Tendo em vista que o município de Ji-Paraná não possui sistema 
de coleta e tratamento de esgoto, os corpos hídricos urbanos, como o Igarapé Dois de Abril, acabam 
por receber tais efluentes. 

 
Conforme observado, os maiores impactos ocorreram no período de  seca, no qual o igarapé 

não possui capacidade de autodepurar os efluentes, acarretando assim no enriquecimento de 
nutrientes e resultando em fortes odores e em alterações na coloração d’água, bem como 
contribuindo  para a eutrofização. 
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