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RESUMO 

 

 

 

Tendo em vista os impactos ambientais gerados sobre os recursos hídricos em áreas urbanas, 

o objetivo do presente estudo foi associar os impactos ambientais de diferentes nascentes 

urbanas com o seu uso e ocupação mediante a determinação do Grau de Preservação (GP) das 

nascentes e de amostragem e avaliação da qualidade da água por meio de análises físico-

químicas e microbiológicas. A área de estudo é a microbacia do igarapé Dois de Abril, a 

maior microbacia localizada no perímetro urbano do município de Ji-Paraná, Rondônia. 

Foram selecionadas 8 nascentes e o exutório da bacia para amostragem mensal de água e 

posteriores análises laboratoriais, e também para observação periódica dos aspectos 

macroscópicos do entorno, que leva em conta aspectos como: cor da água, cheiro, resíduos ao 

redor, vegetação, entre outros, totalizando 13 aspectos. Em laboratório foram analisadas as 

variáveis físico-químicas e microbiológicas. Os dados coletados foram analisados por meio de 

estatística descritiva, teste de hipótese de Kruskal Wallis e de uma matriz de correlação entre 

as variáveis. Os resultados do teste estatístico não indicaram diferença no comportamento das 

variáveis para os diferentes períodos sazonais, exceto quanto à temperatura. As variáveis 

dxigênio dissolvido, fósforo total, coliformes totais e turbidez estiveram em desconformidade 

com a CONAMA 357/05, que dispõe sobre a qualidade para corpos hídricos de classe 2. De 

forma geral, as nascentes apresentaram piora nas condições macroscópicas, ou seja, menores 

valores de GP no período de seca. Foi verificada diferença significativa entre as nascentes em 

diversas variáveis, com destaque para os componentes do Nitrogênio Inorgânico e para 

bactérias do grupo Coliformes. Tais variações ocorreram prioritariamente entre as nascentes 

menos degradadas versus as mais degradadas, de modo que as variáveis químicas e 

microbiológicas foram responsáveis por acentuar a disparidade entre as mesmas. Tais 

resultados refletem os impactos ocorridos majoritariamente devido a emissão de esgoto 

doméstico e comercial. Em suma, foram observados impactos negativos em todas as 

nascentes, tanto quanto aos aspectos macroscópicos quanto à qualidade da água. 

Palavras-chave: limnologia, aspectos macroscópicos, urbanização, cabeceiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Considering the environmental impacts generated on water resources in urban areas, the 

objective of the present study was to associate the environmental impacts of different urban 

springs with their use and occupation by determining the Degree of Preservation (GP) of the 

springs and sampling and evaluation of water quality through physical-chemical and 

microbiological analyzes. The study area is the microbasin of the Dois de Abril igarapé, the 

largest microbasin located in the urban perimeter of the municipality of Ji-Paraná, Rondônia. 

Eight wells and basin exudative were selected for monthly water sampling and subsequent 

laboratory analyzes, as well as for periodic observation of the macroscopic aspects of the 

environment, which takes into account aspects such as: water color, smell, surrounding 

residues, vegetation, among others, totaling 13 aspects. In the laboratory the physical-

chemical and microbiological variables were analyzed. The collected data were analyzed 

through descriptive statistics, Kruskal Wallis hypothesis test and a correlation matrix between 

the variables. The results of the statistical test did not indicate differences in the behavior of 

the variables for the different seasonal periods, except for temperature. The variables 

dissolved oxygen, total phosphorus, total coliforms and turbidity were in disagreement with 

CONAMA 357/05, which provides for the quality of water bodies of class 2. In general, the 

springs presented worsening in the macroscopic conditions, that is, smaller values of GP in 

the dry period. There was a significant difference between the springs in several variables, 

with emphasis on the components of Inorganic Nitrogen and bacteria from the Coliformes 

group. Such variations occurred primarily between less degraded and more degraded springs, 

so that the chemical and microbiological variables were responsible for accentuating the 

disparity between them. These results reflect the impacts that occurred mainly due to the 

emission of domestic and commercial sewage. In short, negative impacts were observed in all 

sources, as well as macroscopic aspects of water quality. 

 

Key words: limnology, macroscopic aspects, urbanization, headwaters. 
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INTRODUÇÃO 

 

À medida que a demanda pelo uso da água aumenta maiores são os problemas 

relacionados a esse elemento ambiental tão importante ao metabolismo ecossistêmico da 

Terra (TUNDISI e TUNDISI, 2015). Em espaços urbanos tais problemas se intensificam 

devido à expansão irregular das construções e geração de poluição essencialmente por esgotos 

domésticos e industriais (IANAS, 2015). 

A mudança do uso do solo causada pela urbanização gera impactos tanto de ordem 

qualitativa quanto quantitativa. A impermeabilização, erosão do solo, aporte de lixo e esgoto 

são exemplos de atividades geradas pelos núcleos urbanos (TUCCI, 2016) que provocam a 

chamada Síndrome do Córrego Urbano, no qual os córregos se caracterizam pelos picos nos 

hidrogramas, alta carga de contaminantes, baixa biodiversidade e alteração da morfologia 

fluvial (WALSH, 2005, apud CAPPS, 2016). 

Os córregos de pequeno porte suportam os impactos de forma mais intensa, visto que 

a malha urbana se torna uma fonte difusa de poluição atingindo o corpo hídrico de forma 

abrangente (BRAGA et al., 2005). Por esse motivo, as microbacias urbanizadas carecem 

maior atenção nos processos de gestão dos recursos hídricos. 

Apesar de estarem disponíveis diversas ferramentas legais para a proteção dos 

recursos hídricos, observa-se uma lacuna entre os aspectos legais e a gestão efetiva 

(OLIVEIRA et al., 2005). Nesse sentido a avaliação da qualidade da água torna-se um 

instrumento de auxílio aos processos de gestão da produção de informações referentes aos 

corpos hídricos. Além disso, o monitoramento da qualidade da água pode indicar tendências 

sazonais e futuras, bem de como os sistemas aquáticos são impactados pelas atividades 

humanas (TUNDISI, 2015). 

Alguns estudos nos igarapés do município de Ji-Paraná têm indicado alterações 

negativas na qualidade da água ao longo do igarapé (BEZERRA e ANDRADE, 2014; 
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BEZERRA, 2014; BEZERRA, 2012; ROCHA, 2014, SANTOS et al., 2017). No entanto, na 

região são poucos os estudos que englobam as áreas de cabeceiras, nascentes ou olho d’água.  

Desta forma, o estudo das condições das nascentes hídricas torna-se essencial, uma 

vez que as mesmas são a porta de saída do lençol subterrâneo que forma os rios e demais 

corpos hídricos (VALENTE e GOMES, 2011). Isso posto, o objetivo geral do presente 

trabalho foi associar os impactos ambientais de diferentes nascentes urbanas de Ji-

Paraná/RO com o seu uso e ocupação, mediante a análise de variáveis físico-químicas e 

microbiológicas da água das nascentes e do grau de preservação (GP) das mesmas. Como 

objetivos específicos, almejou-se: 

a) Analisar a qualidade da água por meio de análises físico-químicas e microbiológicas; 

b) Determinar o Grau de Preservação (GP) das nascentes, considerando aspectos 

macroscópicos; 

c) Verificar as interações entre o GP e a qualidade da água. 
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1  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 RECURSOS HÍDRICOS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

A água é o elemento pelo qual ocorre a interligação dos fenômenos hidrofisiológios 

entre a litosfera e a troposfera terrestre (NETTO, 2013; VALENTE e GOMES, 2015). 

Comumente, esses fenômenos englobam o que se denomina como ciclo da água e 

representam, resumidamente, os processos de evaporação, precipitação, infiltração e 

escoamento superficial (COLLISCHON e DORNELLES, 2015). 

Naturalmente, devido à função desempenhada perante a manutenção do equilíbrio 

ecossistêmico, a água é um dos elementos mais demandados perante as atividades humanas 

(TUNDISI e TUNDISI, 2016; ZUFFO et al., 2013). Hidroeletricidade, navegação, 

abastecimento público, pesca, agricultura, dentre outros, são exemplos de atividades que 

utilizam a maior parcela de água disponível (TUNDISI e TUNDISI, 2015). Ocorre, no 

entanto, que nem todos os países possuem capacidade hídrica suficiente para realizar as 

atividades socioeconômicas necessárias. Países com alto índice populacional como Índia e 

China e países do Oriente Médio, da Europa, Norte e extremo Sul da África e ainda do 

Sudoeste da América do Norte, estão em situação de alto estresse hídrico (UNESCO, 2016). 

O Brasil se encontra em posição favorável nesse ranking, uma vez que a 

disponibilidade hídrica é de cerca de 500 m
3
/per capita ao ano (UNESCO, 2016), sendo que a 

cerca de 80% desse volume se concentra na região Amazônica (ANA, 2016).  

Assim como nos índices globais, no Brasil, 70% do volume efetivamente utilizado é 

gasto na agricultura e os 30% nos demais usos: indústria, pesca, abastecimento, etc. 

(COLLISCHON e DORNELLES, 2015; TUNDISI e SCHEUENSTUHL, 2013; TUNDISI e 

TUNDISI, 2015). Destaca-se que projeções mundiais para 2050 indicam que o crescimento 

populacional deve aumentar a demanda por alimentos em 60% e consequentemente a 

demanda por água. Contudo, proporcionalmente, o percentual de água para irrigação deve 

diminuir para 40% do total, enquanto que a indústria e geração de hidroeletricidade 

representarão, juntas, quase 50% do uso (UNESCO, 2015). 

Além dos problemas de escassez hídrica, o aumento da demanda intensifica impactos 

referentes à qualidade da água, sendo estes a poluição por esgotos industriais, domésticos e 

agroquímicos, eutrofização, assoreamento, acidificação, dentre outros (TUNDISI e 
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SCHEUENSTUHL, 2013; TUNDISI e TUNDISI, 2015). Nos centros urbanos está 

concentrada grande parte dos transtornos referentes à poluição dos recursos hídricos por águas 

residuárias. Estima-se que países desenvolvidos tratem, em média, 70% do esgoto industrial e 

municipal gerado, enquanto que em países em desenvolvimento este índice cai para 8% a 38% 

(UNESCO, 2017). No Brasil esse percentual é de aproximadamente 41% (SNIS, 2015).  

Diante dos problemas relativos à água enfrentados em diversas partes do mundo faz-

se necessária a implementação de políticas eficientes de gestão dos recursos hídricos (IANAS, 

2015). A exemplo disso, a Agência Nacional de Águas lançou em 2013 o programa Progestão 

que prevê a liberação de cinco parcelas no valor de R$750 mil para cada unidade da federação 

mediante o cumprimento de ações de gerenciamento da água (ANA, 2016). 

Nesse sentido, a Lei 9.433/97 (Lei das Águas), é um dos principais elementos de 

apoio à proteção dos recursos hídricos no Brasil. De acordo com a legislação mencionada, a 

bacia hidrográfica é unidade de gestão a ser adotada (BRASIL, 1997). Tal abordagem é 

pertinente uma vez que a bacia hidrográfica é a área que drena os fluidos e sedimentos para 

um ponto comum e as alterações e atividades realizadas sobre essa área são refletidas pelas 

condições do corpo hídrico (FINOTTI et al. 2009; NETTO, 2013).  

O território brasileiro está divido em 12 grandes bacias hidrografias (VALENTE e 

GOMES, 2015), dentre as quais algumas se destacam pela relevância econômica, social e 

ambiental (TUNDISI e SCHEUENSTUHL, 2013). A bacia do rio Paraná, por exemplo, têm 

grande importância para a agricultura irrigada. Estima-se que sejam cultivados mais de 500 

mil hectares de área irrigada por pivôs centrais. Além disso, o rio São Francisco desempenha 

função primordial para o abastecimento público na Região Nordeste, visto que se trata de uma 

região de baixa disponibilidade hídrica e que cerca de 30 municípios possuem mais de 20 

registros de seca ao longo dos últimos 12 anos (ANA, 2016).  

 

1.1.1 Bacia Amazônica 

 

A bacia Amazônica se destaca, dentre as 12 grandes bacias brasileiras, pela 

abundância hídrica e pelos diversos serviços ambientais prestados. Passam pelo território 

brasileiro cerca de 260m
3
/s de água, dentre os quais 205 m

3
/s somente na bacia Amazônica 

(ANA, 2016).  
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Coutinho et al. (2017)  em um estudo na bacia amazônica detectou que entre os 47 

municípios em estudo, 90% da população reside em área urbana, refletindo a progressão 

demográfica da região. Segundo Daniel (2007) entre os grandes afluentes da bacia 

Amazônica, ressalta-se o rio Madeira, sendo este contribuinte com cerca de 15% da descarga 

de sólidos e água da bacia do rio Amazonas. 

No âmbito da macrobacia do Madeira, ganha destaque a sub-bacia do rio Ji-Paraná, 

que de acordo com o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Margem Direita do Rio 

Amazonas, possui cerca de 64.000 km
2
 e contribui com cerca de 0,1% do total de água que 

flui na bacia Amazônica. O plano também alerta para a urgência de medidas estratégicas para 

a mitigação de impactos na bacia do Ji-Paraná, uma vez que a área urbanizada da bacia em 

questão atinge o percentual de 70% (ANA, 2012). 

De forma geral, a bacia Amazônica é basicamente fluvial (rara existência de lagoas), 

em que o rio Amazonas funciona como coletor final de uma complexa rede de drenagem.  A 

água escoada é influenciada por elementos como o regime de chuvas, tipo de solo, vegetação 

e geologia, formando um sistema integrado de alta produtividade hídrica. As nascentes das 

sub-bacias que a compõe tem origem na Cordilheira dos Andes e outras nos chapadões da 

parte central do Brasil (ANA, 2012). O degelo andino provoca eventos de cheias intensas, 

sendo estas incrementadas pelo período úmido. A partir da inundação sazonal há o aporte de 

sedimentos nas matas de várzea. Segundo Junk (1989), apud ANA (2012) este fenômeno 

pode ser denominado Pulso de Inundação e procura explicar os efeitos das inundações 

sazonais nos ciclos biogeoquímicos. 

Os índices pluviométricos em algumas áreas da região podem ultrapassar 3000 mm 

(TUNDISI e SCHEUENSTUHL, 2013). Um dos principais problemas da região amazônica é 

a ocorrência de eventos de cheia. Além disso, Coutinho et al. (2017) efetuou um estudo sobre 

a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos na região amazônica e concluíram que grande 

parte dos municípios banhados pelo rio Amazonas e afluentes estão em situação de risco 

socioambiental de moderada a muito alta, devido ao aumento da vulnerabilidade ambiental 

provocada pela urbanização desordenada.  

Quanto à qualidade da água, nota-se certa carência de informações ao longo de toda 

região Norte (ANA, 2016). Em contrapartida alguns estudos em rios amazônicos tem 

colaborado para a obtenção de conhecimento científico sobre a dinâmica hídrica da bacia, a 

exemplo do estudo desenvolvido por Tundisi (2015), Zuffo et al. (2013), Miranda et al. 

(2009), Pereira et al. (2016), dentre outros.  
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Os estudos citados foram desenvolvidos em escala de macrobacia e demonstram a 

situação geral dessas áreas. No entanto, deve-se frisar a importância da pesquisa em nível de 

sub e microbacia a fim de diagnosticar os impactos antrópicos pontuais no âmbito das áreas 

de contribuição. 

 

1.2 DINÂMICA AMBIENTAL EM PEQUENAS BACIAS DE DRENAGEM 

 

Todos os elementos espaciais são componentes de uma bacia hidrográfica e estas se 

desenvolvem de diferentes tamanhos, podendo variar de poucos metros quadrados a grandes 

áreas de extensão, como a bacia Amazônica (NETTO, 3013; PORTO e PORTO, 2008). Na 

prática, a dinâmica em bacias hidrográficas de grande porte está integrada à dinâmica das 

diversas pequenas bacias que a compõe (VALENTE e GOMES, 2015). 

A escala de tamanho está intimamente relacionada às práticas de gestão. Pode-se 

delimitar a totalidade da bacia ou sub-bacias, maiores ou menores, a depender da área que 

incorpora toda a problemática de interesse (PORTO e PORTO, 2008). Para as práticas de 

pesquisa e avaliação, as bacias de pequeno porte têm maior aplicabilidade devido aos 

fenômenos hidrológicos ocorrerem com maior celeridade e produzirem respostas mais rápidas 

(VALENTE e GOMES, 2015). 

Collischon e Dornelles (2015) citam que diversos fatores naturais influenciam na 

interação em bacias hidrográficas, dentre estes o clima, solos, rochas e vegetação. Além 

destes também, as características morfométricas (área, declividade, comprimento do curso, 

dentre outros) influenciam no comportamento da bacia.  

Nesse sentido, atividades antrópicas têm exercido expressiva influência na dinâmica 

hídrica, principalmente pela alteração do uso e ocupação do solo em zonas urbanas 

(TUNDISI, 2014). Em escala abrangente, os núcleos urbanos podem ser considerados fontes 

pontuais de contaminação em grandes bacias hidrográficas. No entanto, no caso de bacias de 

pequena dimensão a malha urbana se torna uma fonte difusa de degradação ambiental, que 

acaba por comprometer a manutenção do regime hidrológico e da qualidade da água dos 

cursos hídricos locais (BRAGA et al., 2005; TUCCI, 2016). 
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1.2.1 Bacias de drenagem urbanizadas 

 

Ao passo que a população urbana aumenta, maiores são os problemas relacionados à 

gestão dos recursos hídricos em espaço urbano. As civilizações surgiram e se desenvolveram 

em torno de rios a partir de necessidades de subsistência (ROY et al., 2016). Tem-se, no 

entanto, que a formação dos núcleos urbanos ocorreu privilegiando os aspectos econômicos 

em detrimento dos serviços sociais. Na maior parte dos casos não houve adequação 

infraestrutural sanitária (MAROTTA et al., 2008; IANAS, 2015). 

Com a marginalização do planejamento sanitário das cidades a principal causa de 

poluição ambiental no espaço urbano é o lançamento de efluentes sem tratamento em rios e 

igarapés (IANAS, 2015). Finotti et al. (2009) citam que os impactos de ordem qualitativa são 

influenciados pelos impactos de ordem quantitativa. As mudanças no uso do solo, através de 

processos de impermeabilização, desmatamento, aterramentos, entre outros, também têm sido 

fontes de impacto hidrológico negativo em áreas urbanas (TUCCI, 2016; IANAS, 2015). 

A exemplo disso, Cochero et al. (2016) demonstraram que cerca de 40% das áreas 

amostradas em rios urbanos de pequeno porte em Buenos Aires, na Argentina, estão em 

situação de qualidade de habitat fluvial ruim, considerando análises físico-químicas da água 

em comparação com aspectos geomorfológicos dos canais (vegetação, estruturas físicas, 

resíduos, largura e outros). Além disso, Neale et al. (2017) analisaram a influência do esgoto 

em córregos urbanos na Suíça. Dos 400 compostos químicos analisados, todos foram 

encontrados pelo menos uma vez nas amostras à jusante das estações de tratamento de esgoto. 

Em um estudo realizado por Souza e Gastaldini (2014), foram analisadas bacias 

hidrográficas com diferentes impactos antrópicos no sul do Brasil, das quais a mais impactada 

quanto a qualidade da água foi a de maior grau de urbanização. Além disso, Cordeiro et al.  

(2016) encontraram indícios de eutrofização devido à emissão de esgotos parcialmente 

tratados em riachos urbanizados na região de Cerrado. De forma semelhante, na análise de 

Souza et al. (2017), foram detectadas altas concentrações de nitrogênio, fósforo e coliformes 

fecais na água de igarapés urbanos em Belém do Pará. Os autores atribuem o processo de 

deterioração da qualidade da água à falta de rede de saneamento em toda a cidade. 

O benefício natural de maior relevância no Norte do país é a riqueza hídrica, em 

contrapartida um dos principais problemas é a precariedade do serviço de coleta e tratamento 

de esgoto. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, na região 
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somente 13% de esgoto é coletado e tratado em relação ao total de água consumida (SNIS, 

2015).  

Ao longo da última década, ecologistas de rios urbanos organizaram três simpósios 

internacionais para abordar deficiências sobre a compreensão dos fluxos urbanos e ajudar a 

desenvolver estratégias de gestão eficazes (ROY et al, 2016). A partir do primeiro simpósio, 

ocorrido na Austrália em 2003, surgiu o conceito de Síndrome do Córrego Urbano, no qual se 

caracterizam os córregos urbanizados a partir de aspectos como hidrogramas mais rápidos, 

alta taxa de contaminantes na água, alterações da morfologia dos canais e baixa 

biodiversidade (WALSH, 2005, apud CAPPS, 2016). 

A partir dos esforços para a compreensão dos impactos aos recursos hídricos em 

espaço urbano, surgiram iniciativas de gestão. Tucci (2016) aponta que nos Estados Unidos 

foi determinado que cidades com mais de 100 mil habitantes devem adotar Boas Práticas de 

Manejo a fim de reduzir impactos à jusante. Os impactos que a cidade pode transferir para a 

drenagem a jusante da mesma, não tem sido analisado nos Planos de Bacias desenvolvidos no 

Brasil. 

Apesar de serem poucos os trabalhos científicos direcionados especificamente a 

nascentes hídricas, é de grande relevância avaliar os impactos ambientais nesses ambientes 

(AGRIZZI, 2012). Por definição as nascentes, são aflorações do lençol subterrâneo que 

formam os corpos hídricos e desempenham importante função na manutenção da vazão dos 

corpos hídricos superficiais nas épocas de estiagem. A conservação das nascentes depende do 

manejo adequado da bacia hidrográfica de forma a priorizar a conservação do solo, das matas 

ciliares e zonas de recarga (VALENTE e GOMES, 2015).  

De acordo com Felippe (2012), os impactos causados pela poluição e má 

conservação do solo em áreas urbanas podem causar a descaracterização, redução da vazão e 

até mesmo desaparecimento das nascentes. Assim sendo, os mecanismos de monitoramento 

das condições ambientais são instrumentos necessários à identificação desses impactos e 

avaliação da influência de tais impactos na qualidade da água (MAROTTA et al., 2008; 

BEZERRA e ANDRADE, 2014,).  

Desta forma, é imprescindível o levantamento de informações quanto às condições 

ambientais dos mananciais e suas nascentes, a fim de auxiliar no entendimento da dinâmica 

dos recursos hídricos e sua interação com o meio e no processo de gestão ambiental dos 

mesmos. 
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1.3 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

As características limnológicas da água são importantes indicadores da integridade 

do sistema aquático. A análise dessas características é necessária para o diagnóstico ambiental 

(OLIVEIRA et al., 2014). No entanto, os processos que envolvem essa análise são complexos 

e a existência de alguma falha pode comprometer todo o resultado (TUNDISI, 2015).  

A avaliação da qualidade da água permite a identificação de tendências sazonais e 

pontuais (OLIVEIRA et al., 2014), bem como a classificação normativa dos rios (BRASIL, 

2005; CHAGAS et al., 2017). Para Tundisi (2015), o monitoramento da qualidade evoluiu do 

mero diagnóstico para a determinação de tendências futuras e de como os sistemas aquáticos 

são impactados pelas atividades humanas. 

A introdução em larga escala de substâncias químicas tem provocado efeitos 

drásticos no ambiente levando à necessidade de uso racional dos recursos hídricos. Nesse 

sentido, deve-se levar em conta que o diagnóstico ambiental de um ambiente aquático não 

deve considerar tão somente a análise de variáveis físico-químicas na água, mas também a 

realização de ensaios toxicológicos, análise do sedimento, bem como de demais componentes 

que permitam a obtenção da síntese estrutural do sistema (ESTEVES, 2011; VARGAS, 

2014). 

No entanto, tem-se que a rede de monitoramento da qualidade da água no Brasil é 

insatisfatória, sobretudo na região Amazônica (ZUFFO et al., 2013). A rede em questão 

abrange, sobretudo, regiões mais populosas, de alta incidência de conflitos pela água e/ou de 

eventos de escassez hídrica e avalia somente os parâmetros necessários ao cálculo do Índice 

de Qualidade de Água, sendo estes o Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, pH, Temperatura, Resíduos Totais, Turbidez, Coliformes Totais, Nitrogênio Total e 

Fósforo Total (ANA, 2016). 

Tundisi (2014) defende que o monitoramento conjunto e contínuo de águas 

superficiais e subterrâneas deve ter prioridade especialmente nas bacias mais impactadas. 

Desta forma, as microbacias urbanizadas ou aquelas fortemente saturadas por atividades 

impactantes devem alcançar maior atenção nos processos de gestão dos recursos hídricos, a 

exemplo da microbacia do igarapé Dois de Abril em Ji-Paraná. 

Sendo assim, usualmente são aplicados métodos de análise limnológica para detectar 

poluentes ou contaminantes. Algumas variáveis se destacam em relação às demais devido à 
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facilidade da análise e pela quantidade de informações que podem ser extraídas a partir de 

uma única análise. Têm-se como exemplos parâmetros físicos como temperatura, turbidez e 

resíduos totais, parâmetros químicos como nutrientes em geral e análises microbiológicas a 

partir da obtenção da densidade de coliformes fecais, clorofila-a, dentre outros (BRAGA et 

al., 2005). 

 

1.3.1 Temperatura e Oxigênio dissolvido  

 

A temperatura é um dos efeitos da absorção da radiação incidente (BASSOLI E 

ROLAND, 2005). A sua transformação em energia calorífica vai depender de fatores como 

ângulo de incidência, conformidade da superfície incidida e atenuação por substâncias 

suspensas ou dissolvidas na água. A vegetação florestal é um importante componente 

biológico que provoca a atenuação da radiação no meio aquático (ESTEVES, 2011; TUNDISI 

e MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Além da importância fotossintética (BASSOLI e ROLAND, 2005) a temperatura vai 

influenciar expressivamente na dinâmica do oxigênio dissolvido. A elevação da temperatura 

provoca a diminuição da pressão e consequentemente redução do volume e solubilidade de 

oxigênio na água (ESTEVES, 2011; TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Desta 

forma, em ambientes tropicais a vegetação funciona como uma barreira para o alto nível de 

radiação, proporcionando a regulação da temperatura e da dispersão de oxigênio na água. 

Dentre os vários gases dissolvidos o oxigênio é um dos mais importantes para a 

caraterização dos ecossistemas aquáticos, uma vez que proporciona a realização de atividades 

metabólicas em todo o meio (ESTEVES, 2011; TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 

2008). Geralmente, a redução nos níveis de OD em rios e reservatórios está associada com o 

aporte de matéria orgânica na água através de esgotos domésticos e industriais (ANA, 2016). 

 

1.3.2 Turbidez, sólidos e pH 

 

A turbidez é da capacidade de dispersão da radiação na água e é causada 

principalmente pela presença de material em suspensão, como por exemplo, matéria orgânica, 

fitoplâncton, bactérias, e outros (ESTEVES, 2011; VIDAL et al., 2005). Um dos efeitos do 
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aumento da turbidez está relacionado ao impedimento da penetração da luz, elemento 

essencial aos organismos fotossintetizantes (BASSOLI e ROLAND, 2005; ESTEVES, 2011). 

A turbidez também pode ser um indicativo do aporte de carga sedimentologia 

alóctone ao corpo hídrico. O carreamento desses sólidos pode contribuir para a entrada de 

substâncias tóxicas, deposição no sedimento aquático e contaminação de todo o ecossistema 

(VIDAL et al., 2005).  

Além disso, o aumento de sedimentos no corpo hídrico está relacionado às variações 

na acidez da água. Em regiões tropicais, geralmente na estação chuvosa, o escoamento 

superficial provoca o aumento da carga de matéria orgânica para dentro dos rios e igarapés. A 

partir da decomposição do material carreado surgem os ácidos húmicos e fúlvicos que 

contribuem para a elevação do pH (ESTEVES, 2011; VIDAL et al., 2005). 

 

1.3.3 Nutrientes e a eutrofização 

 

Além de oxigênio, luz e carbono os ecossistemas necessitam de íons ou moléculas 

(nutrientes) para o efetivo desenvolvimento, como o magnésio, sódio, cálcio, dentre outros 

(BRAGA et al., 2005). A exemplo do carbono, nutrientes como o nitrogênio e o fósforo são 

os principais elementos quanto ao metabolismo de ambientes aquáticos (BASSOLI e 

ROLAND, 2005), porém, em condições naturais estão presentes em baixas concentrações 

(ESTEVES, 2011; TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2008).  

No entanto, se o nitrogênio e/ou o fósforo excedem a proporção requerida para o 

crescimento ótimo ocorre um problema conhecido como eutrofização (BASSOLI e 

ROLAND, 2005). Esse processo corresponde ao crescimento da biomassa de produtores 

primários através da introdução de alta carga de nitrogênio e fósforo nos cursos de água, O 

excesso de biomassa de algas pode causar toxicidade, danificação de filtros de sistemas de 

abastecimento, corpos d'água degradados, baixa biodiversidade e baixas concentrações de 

oxigênio em águas estratificadas (ANDREWS et al., 2006; ESTEVES, 2011). 

A introdução desses compostos se dá principalmente pelos produtos largamente 

utilizados na fertilização de agriculturas (ESTEVES, 2011) e em detergentes a base de 

nitratos e fosfatos (ANDREWS et al., 2006). 
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1.3.4 Coliformes 

 

Os coliformes são bactérias gram-negativas presentes nas mais variadas superfícies. 

Dentre os gêneros que compõe este grupo, a Escherichia coli convive em simbiose no 

intestino grosso do ser humano e demais animais de sangue quente e existem em grande 

quantidade nas fezes. Desta forma, são geralmente utilizadas como indicadores de 

contaminação fecal (TORTORA, 2012).  

Algumas linhagens dessa espécie são responsáveis pela maioria dos casos de diarreia 

no mundo (TORTORA, 2012). A presença dessas bactérias na água e em alimentos tem sido 

tratada como uma questão de saúde pública. Uma ressalva quanto a esse grupo se dá quanto à 

fragilidade dessas bactérias na presença de alguns produtos químicos. Ou seja, a ausência das 

mesmas nem sempre pode ser relacionada com boa qualidade de água (VARGAS et al., 

2014). 

 

1.4 ASPECTOS LOCAIS QUANTO À PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Estudos desenvolvidos na área urbana do município de Ji-Paraná têm indicado as 

alterações nas características da água de igarapés por meio da análise de variáveis 

limnológicas. Tais análises corroboram a confirmação da alteração da qualidade das águas 

devido a aspectos que são naturalmente perceptíveis, a exemplo da supressão da vegetação 

ciliar, emissão direta de esgoto e resíduos sólidos, assoreamento, dentre outros (BEZERRA, 

2012; BEZERRA e ANDRADE, 2014; BUTZKE  et al., 2015; ROCHA, 2014; SANTOS et 

al., 2017).  

As políticas de gestão e projetos de recuperação das áreas fragilizadas são essenciais 

para mitigar os impactos já ocorridos. O Plano Diretor Municipal vem a ser o instrumento 

primário no processo de tomada de decisão (IANAS, 2015). No caso de Ji-Paraná, este 

documento, devidamente atualizado, dispõe, dentre outros assuntos, sobre a proteção de Áreas 

de Proteção Permanente e locais inundáveis, reflorestamento de matas ciliares, implantação da 

coleta seletiva, zoneamento urbano e mais (JI-PARANÁ, 2011).  

Nota-se que o plano diretor aborda determinações de extrema importância, mas que 

não estão sendo efetivamente realizados em grande parte pelo processo de ocupação 

desordenada. Da mesma forma a Lei 1113/01, que dispõe sobre a Política Ambiental do 
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município, determina que sejam áreas de preservação permanente, sendo estas “as nascentes, 

as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais” (JI-PARANÁ, 

2001). Além desses dois instrumentos o município possui o Decreto 1969/13 que institui 21 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico localizadas em buritizais dentro do perímetro urbano 

(JI-PARANÁ, 2013).  

Apesar das discretas ações positivistas, a falta de coleta e tratamento de esgoto ainda 

é um grande problema ambiental no município. Estima-se que grande parte da população 

destine o esgoto doméstico para fossas negras, uma vez que somente em 7% do estado de 

Rondônia é realizada a coleta de esgoto sanitário (SNIS, 2015). Desta forma, essa realidade se 

reflete no município de Ji-Paraná, que ainda não possui sistema de esgoto. 

No Plano Municipal de Saneamento Básico está prevista a construção da rede de 

esgotamento. Por sua vez, o projeto deveria estar implantado em mais de 40% da área urbana 

do município até 2016 (JI-PARANÁ, 2012). No entanto, as obras ainda não começaram. 

Contudo, espera-se o avanço na gestão dos recursos hídricos não somente no 

município, mas no estado, uma vez que está em fase de elaboração o Plano Estadual dos 

Recursos Hídricos. Da mesma forma, recentemente a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) firmou contrato junto à Agência Nacional de Águas 

(ANA) com o objetivo obter recursos para o estabelecimento da rede de monitoramento da 

qualidade da água no estado, bem como a divulgação desses dados (SEDAM, 2017). 

Nesse sentido, espera-se que os estudos já desenvolvidos na região e que ainda estão 

em desenvolvimento possam auxiliar no processo de elaboração e implementação desses 

instrumentos de gestão. 

 

2  METODOLOGIA 

  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná está localizado na região centro-leste do estado de 

Rondônia. A população atual do município é estimada em 130.419 habitantes (IBGE, 2015).  

O clima é predominantemente tropical quente e úmido, com temperaturas médias anuais de 

aproximadamente 27° C e umidade relativa média de 75% (SEDAM, 2012). A precipitação 

anual total está entre 1660 mm a 2000 mm (GOMES et al., 2015). A hidrografia urbana é 
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composta por 15 microbacias, sendo a microbacia do igarapé Dois de Abril a de maior 

dimensão, dentre as que estão totalmente inseridas no perímetro urbano (CARMO et al., 

2016). 

Tendo em vista que o igarapé em estudo possui cerca de 50 nascentes (CARMO, 

2016), foi realizada a identificação em campo do maior número possível de nascentes a fim de 

selecionar os pontos representativos para posterior monitoramento ambiental. Foram 

localizadas e observadas in loco 35 nascentes, representando 70% do total. As visitas a campo 

foram feitas ao longo do mês de outubro de 2015. De acordo com Gomes et al. (2015), 

outubro é apontado como período de transição entre as estações chuvosa e seca. Na Figura 1 

pode ser observada a microbacia em estudo, bem como as nascentes visitadas. 
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Figura 1 - Localização da microbacia do Igarapé Dois de Abril e identificação das nascentes visitadas, Outubro de 2015, Ji-Paraná-RO. 
Fonte: Autora. 
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Devido à difícil acessibilidade, as demais nascentes que compõe o igarapé não foram 

localizadas. Além das 35 nascentes visitadas em campo, outras 4 foram localizadas, mas 

encontravam-se intermitentes, motivo pelo qual não foram registradas.  

 

2.2 GRAU DE PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES 

 

Para identificar as condições ambientais macroscópicas das nascentes da microbacia 

foi obtido o Grau de Preservação (GP) através do método de avaliação elaborado e proposto 

por Gomes et al. (2005). O método em questão consiste na observação de aspectos físicos e 

atribuição de valores de acordo com as condições observadas na nascente. A proposta baseou-

se na Classificação do Grau de Impacto de Nascente do Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos de Portugal e no Guia de Avaliação da Qualidade das Águas da Rede das 

Águas (GOMES et al., 2005).  

A metodologia consiste na atribuição de valores 1, 2 ou 3 para cada aspecto elencado 

na Tabela 1, de acordo com as condições observadas nas nascentes. 

 

Tabela 1 - Parâmetros macroscópicos observados nas nascentes em estudo. 

Parâmetro 
Qualificação 

Ruim (1) Médio (2) Bom (3) 

Cor Escura Clara Transparente 

Odor Forte Fraco Sem Cheiro 

Lixo ao redor Muito Pouco Sem lixo 

Materiais Flutuantes Muito Pouco Sem Materiais 

Espumas Muito Pouco Sem espuma 

Óleos Muito Pouco Sem óleo 

Esgoto Doméstico Fluxo superficial Sem esgoto 

Vegetação Degradada Pouco preservada Preservada 

Uso por animais Presença Apenas Marcas Não detectado 

Uso por humanos Presença Apenas Marcas Não detectado 

Proteção do local Sem Proteção Com acesso 
Com proteção/ 

Sem acesso 

Proximidade de residências 
Menos de 50 m Entre 50-100 m Mais de 100 m 

e estabelecimentos 

Tipo de Área de Inserção Ausentes Propriedade Privada 
Área 

Protegida 

Fonte: Gomes et al. (2005). 
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Posteriormente à atribuição de valores é feita a soma, a partir da qual é gerado o 

Índice de Impacto Ambiental (IIA), sendo este a atribuição numérica que permite o 

enquadramento das nascentes entre as classes de GP dispostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classes quanto ao Grau de Preservação (GP) das nascentes. 

Grau de Preservação (GP) Índice de Impacto Ambiental (IIA) 

Ótimo 37-39 

Bom 34-36 

Razoável 31-33 

Ruim 28-30 

Péssimo Abaixo de 28 

Fonte: Gomes et al. (2005). 

 

2.3 MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

Após o enquadramento das nascentes nas respectivas classes quanto ao grau de 

preservação, foram selecionadas 2 nascentes de cada classe para a realização mensal de 

análises físico-químicas e microbiológicas. Totalizou-se 8 nascentes entre as classes péssimo 

e bom, sendo que a classe de ótimo grau de preservação não foi alcançada por nenhuma 

nascente. A seleção observou tanto a classificação das nascentes quanto aspectos de 

acessibilidade aos locais. Na Figura 2 podem ser observados os pontos de coleta. 

As coletas de amostras de água das nascentes foram realizadas entre julho de 2016 e 

junho de 2017, totalizando 12 coletas realizadas sempre na segunda quinzena de cada mês. 

Além das nascentes foi selecionado para a coleta de amostras o exutório da microbacia 

localizado a menos de 50 metros da desembocadura do igarapé 2 de abril com o rio Ji-Paraná 

(FIGURA 1, pg. 22). As observações in loco para a determinação GP dos pontos selecionados 

foram realizadas com periodicidade trimestral.  
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Figura 2 – Nascentes do Igarapé Dois de Abril em que foram realizadas as coletas de água para análises laboratoriais, Outubro de 2015, Ji-Paraná-RO. 
Fonte: Autora.  
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Os procedimentos de preparação dos materiais para a coleta das amostras de água 

foram realizados conforme disposto na NBR 9898/87, que trata da preservação e técnicas de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. 

 

2.4 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

Os procedimentos laboratoriais para determinação das variáveis foram realizados de 

acordo com o estabelecido no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. Em casos complementares foram tomadas como referência normas técnicas 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como métodos 

consagrados, conforme detalhado no Quadro 1. 

O pH e a temperatura foram as únicas análises realizadas em campo. As demais 

foram executadas no Laboratório de Limnologia Microbiologia da Universidade Federal de 

Rondônia, campus de Ji-Paraná. 

Quadro 1 - Variáveis analisadas e métodos empregados. 

Variável Método Unidade Referência 

Coliformes Técnica de membranas filtrantes UFC/100ml APHA (1995) 

pH Sonda Portátil 221Lutron - - 

Oxigênio Dissolvido Método de Winkler mg/L APHA (1998) 

Temperatura Sonda Portátil 221Lutron °C - 

Nitrito Método da Sulfanilamida e N-naftil mg/L NBR 12.619/92 

Nitrato Método do reagente brucina mg/L APHA (1995) 

Amônia Método do reagente de Nessler mg/L APHA (2005) 

Fósforo Total Método do fosfato-vanadato mg/L NBR 12.772/92 

Turbidez Turbidímetro DeltaLAb UNT - 

Resíduos Totais Método gravimétrico mg/L NBR 10.664/89 

Fonte: Autora. 

 

A Figura 3 ilustra os procedimentos de algumas dessas análises. 
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Figura 3 - Procedimentos laboratoriais: a) Nitrito; b) Turbidez; c) Coliformes totais; d) Frascos de 

DBO; e) Titulação com tiossulfato de sódio. 
Fonte: Autora. 

 

A filtragem das amostras para contagem dos coliformes totais e fecais foi realizada a 

partir da diluição de 1/1.000. Para os pontos mais deteriorados (nascente G, H e exutório) foi 

realizada a diluição de 1/10.000. 

 

2.5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao longo do processo de execução das análises laboratoriais os dados foram 

tabulados e agrupados de acordo com os períodos sazonais descritos por Gomes et al. (2015), 

sendo estes: seca (jul. a set.), seca-cheia (out. a dez.), cheia (jan. a mar.) e cheia-seca (abr. a 

jun.). 

Foram expostas graficamente as médias de cada período sazonal e as médias gerais 

foram tabeladas. Quanto à organização da disposição gráfica dos pontos, se deu de forma 

sequencial, partindo das nascentes com GP bom, posteriormente as nascentes de GP razoável, 

ruim, péssimo e por último o exutório da bacia.  

A fim de identificar possíveis desconformidades com a legislação pertinente, os 

dados foram confrontados com a Resolução CONAMA 357/2005. A resolução dispõe sobre a 
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classificação dos corpos de água e determina que os corpos hídricos de água doce não 

enquadrados sejam considerados de classe 2, sendo essa a classe considerada para as 

nascentes em estudo. 

Para a análise das diferenças entre os pontos amostrados e entre os períodos sazonais 

foi realizado o teste de hipótese de Kruskal Wallis, com nível de significância de 0,05, 

utilizando o programa computacional Action Stat 3.1. O teste citado é um método de 

estatística não paramétrica utilizado para indicar se há pelo menos um dos pontos diferente 

dos demais (TRIOLA, 2013). A escolha pelo método se deu a partir da verificação de não 

normalidade na distribuição dos dados. 

Além do teste de hipótese foi calculada a matriz de correlação de Pearson. Tal 

método é uma forma de análise multivariada na qual é analisada a variação dos dados com o 

objetivo de padronizar e encontrar os pontos de relação entre tais componentes. Segundo Lyra 

et al. (2010) “o propósito dessa transformação é permitir que todas as variáveis possam 

exercer influências equitativas nos resultados além de torná-las adimensionais”. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 GRAU DE PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES DO IGARAPÉ DOIS DE ABRIL  

 

Na Figura 4 pode-se observar a distribuição gráfica do GP de todas as nascentes que 

foram inicialmente localizadas em campo. Nenhuma das nascentes alcançou o maior ou o 

menor valor possível para o índice de 39 e 13, respectivamente, ademais, não houveram 

nascentes enquadradas na casse de ótimo grau de preservação.  

De forma geral as nascentes se encontram em estado de conservação insatisfatório, 

sendo que 40% das 35 nascentes foram enquadradas na classe péssima e 31,4% indicaram 

grau de preservação ambiental ruim e somente 20% nascentes apresentaram grau de 

preservação bom e 8,6%, razoáveis. 
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Figura 4 - Percentual de nascentes por classe quanto ao Grau de Preservação (GP). 
Fonte: Autora. 

 

Os resultados encontrados se assemelham aos resultados descritos por Gomes et al. 

(2005), em que cerca de 38% das nascentes estudadas obtiveram a classificação de péssimo 

GP, 12% ruim, 25% razoável, 12,5% bom e 12,5% ótimo. No entanto, os resultados diferem 

significativamente dos resultados apontados por Felippe (2012) em que apenas 11,4% das 

nascentes se encontram nas posições ruim ou péssimo e a maioria absoluta das nascentes 

(88,6%) foram classificadas com o GP razoável, bom ou ótimo. Os estudos citados foram 

desenvolvidos no município de Uberlândia-MG. No segundo caso vale ressaltar que os 

valores maiores podem ser atribuídos ao fato de que o estudo foi realizado em unidades de 

conservação presentes na área urbana do município.  

Os parâmetros mais relevantes e que foram responsáveis pela maior variação entre os 

índices foram: a vegetação, esgoto, óleos, espumas, existência ou não de lixo ao redor das 

nascentes e uso por animais. Na Figura 5 podem ser observadas nascentes com os variados 

graus de preservação.  
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Figura 5 – Nascentes do Igarapé Dois de Abril: 1) GP=Péssimo; 2) GP= Ruim; 3) GP= Ruim; 4) GP= 

Péssimo; 5) GP= Péssimo; 6) Péssimo; 7) GP= Bom; 8) GP=Bom. 
Fonte: Autora.  

 

O Quadro 2 elenca alguns dos principais aspectos que foram observados nas 

nascentes. 

 

Quadro 2. Aspectos observados nas nascentes. 

Aspecto Observado Percentual 

Presença de óleos e espumas 80% 

Emissão direta de esgoto 30% 

Presença de lixo ao redor 55% 

Vegetação devastada 46% 

 

Em suma, somente 20% nascentes são aparentemente isentas de óleos e espumas. 

Além disso, foram detectados focos de emissão direta de esgoto doméstico em 10 nascentes. 

Com isso, se evidencia a necessidade imediata da construção da rede de coleta e tratamento de 

esgoto ainda inexistente no município.  

Nas localidades mais afastadas do centro urbano pode-se notar a ausência de lixo ao 

redor das nascentes. Além disso, dentre as nascentes com alta presença de lixo, cerca de 15% 

encontram-se altamente impactadas pela grande quantidade de resíduos sólidos ao redor e no 
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próprio leito do córrego originado pela nascente. Coincidentemente todas elas se localizam a 

menos de 5 metros de residências. 

Outro aspecto negativo observado em campo foi o represamento da água aflorante 

em 29% das 35 nascentes. Marins et al. (2003), destacam que a construção de lagos impacta 

negativamente tanto o regime hidrológico à jusante da represa quanto o desenvolvimento dos 

organismos do ecossistema local. Foi perceptível também em vários pontos a existência de 

solo exposto e a formação de processos erosivos, como ravinas e até mesmo deslizamento de 

taludes. Para Finotti et al. (2009) a instabilidade dos barrancos, carreamento de sedimentos, e 

aumento do escoamento superficial acontecem em decorrência da supressão das matas 

ciliares.  

Quanto à vegetação, observou-se alto índice de degradação dentre as nascentes, 

dando passo à predominância de vegetação rasteira. Tal fato contraria a Lei 12.651/12 que 

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e determina como Área de Preservação 

Permanente (APP) o raio mínimo de 50 m em torno de nascentes (Brasil, 2012). No entanto, 

proteger pontualmente as áreas de nascentes não garante a manutenção do equilíbrio 

hidrológico, uma vez que a dinâmica ambiental em nascentes é complexa e envolve tanto as 

áreas de recarga até a descarga (FELIPPE, 2012). 

Em 37% das nascentes a vegetação permanece em bom estado de preservação, 

destacando-se a existência de formações bem consolidadas de buritizais e outras espécies 

características de áreas úmidas. Contudo, não foram identificados indícios de sinalização ou 

delimitação de APP, como determina a lei citada. Nas demais nascentes foi observada a 

mescla de vegetação arbórea e rasteira, obtendo a qualificação de vegetação pouco preservada 

de acordo com a metodologia adotada.  

 

3.1.1 Índice de Impacto Ambiental das nascentes monitoradas 

 

A Figura 6 ilustra o Índice de Impacto Ambiental das 8 nascentes monitoradas ao 

longo do período de estudo. 
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Figura 6 – Valores do Índice de Impacto Ambiental das nascentes monitoradas do Igarapé Dois de 

Abril, Ji-Paraná-RO, julho de 2016 a junho de 2017. 
Fonte: Autora. 

 

Somente a nascente A permaneceu durante todo o período na classe de bom grau de 

preservação. Apesar da nascente A apresentar aspecto visual satisfatório ao longo do período 

de estudo, foram percebidos alguns aspetos ambientais como aumento de turbidez devido a 

indícios de despejos inadequados na estação seca. Contudo, desde o início do estudo foi 

percebido processo de revitalização em andamento (FIGURA 7). 

 

 
Figura 7 - Nascente A: a) Uso irregular; b) Revitalização em processo. Nascente do Igarapé Dois de Abril, Ji-

Paraná-RO, Setembro de 2016. Fonte: Autora. 

 

A nascente B esteve classificada com bom GP somente na estação de cheia, 

chegando a ser classificada como ruim nas estações seca e cheia/seca. Nas estações de menor 

índice pluviométrico foi possível observar a diminuição da qualidade visual tanto da água da 

nascente quanto ao redor. Foi encontrada grande quantidade de lixo nas margens e de 
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materiais flutuantes, como óleo e espuma, na superfície da água (FIGURA 8b). E, na estação 

seca houve a queima da vegetação em regeneração próxima à área da nascente (Figura 8a). 

 

 
Figura 8 - Nascente B: a) Vegetação ciliar queimada; b) Corpo hídrico, superfície oleosa. Nascente do 
Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, Setembro de 2016. 
Fonte: Autora. 

 

A nascente C, apesar de alguns aspetos como estagnação da água, presença de 

animais e materiais flutuantes na superfície da água na estação seca, de modo geral se 

encontra sem maiores perturbações devido ao afastamento de mais de 100m metros de 

residências (FIGURA 9a).  

 

 
Figura 9 – Nascentes C e D, respetivamente: a) Nascente C, indícios de uso recreativo popular, 

Dezembro de 2016; b) Nascente D, vegetação queimada, Setembro de 2016. Nascentes do Igarapé 

Dois de Abril, Ji-Paraná-RO. Fonte: Autora. 
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Em contrapartida, a nascente D, apesar de ter sido classificada no início do estudo 

(período seco) como razoável, a partir do segundo semestre de estudo passou a apresentar 

péssimas condições. Considera-se que a nascente foi completamente tomada por espécies 

aquáticas e que a erosão do solo provocada pela construção de um conjunto habitacional a 

menos de 50 metros tem provocado o acúmulo de material férrico na água e de óleos e 

espumas. Além disso, na estação seca/cheia a vegetação ao redor do local de coleta 

encontrou-se completamente queimada (FIGURA 9b). 

As nascentes classificadas com GP ruim permaneceram relativamente estáveis, 

apenas a nascente F teve uma queda no grau de preservação no período seco. Isso se deve à 

diminuição do fluxo d’água e aparecimento de material flutuante na água, principalmente de 

material férrico, provavelmente originado do solo marginal erodido no leito da nascente 

(FIGURA 10a). 

 

 
Figura 10 - Nascentes F e E, respectivamente. Nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO. 

Abril de 2017. Fonte: Autora. 

 

Quanto às nascentes de péssimo GP, observou-se a deterioração ainda maior das 

condições ambientais na estação seca, sobretudo pela emissão de esgotos, presença de 

material flutuante denso e de grande quantidade de lixo ao redor e no leito na nascente 

(FIGURA 11a e FIGURA 11b). 
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Figura 11 - Nascente G: a) Eutrofização; b) Resíduos sólidos. Nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-

Paraná-RO, Setembro de 2016. 
Fonte: Autora. 

 

De forma geral, durante todo o período de monitoramento, não foram observados 

aspectos de evolução positiva nas nascentes, exceto na nascente A, em que está em curso 

processo de revitalização. A preservação da vegetação e proibição da emissão de esgotos são 

os problemas de maior urgência a serem solucionados. A promoção de atividades de 

conservação nessas nascentes é de extrema importância tanto pela melhoria da qualidade 

ambiental e sanitária dos locais quanto pelos aspectos estéticos. 

 

3.2 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

3.2.1 Comparação estatística entre as nascentes 

 

Na Tabela 3 estão representados os valores de p obtidos no teste de Kruskal Wallis. 

Para o cálculo foram utilizados todos os dados obtidos a fim de verificar a disparidade entre 

cada nascente. Foram sinalizados os resultados que indicaram variação significativa. 

Percebe-se que as nascentes A e C diferiram significativamente em 6 parâmetros 

(resíduos totais, Turbidez, pH, OD, nitrato e amônia). Apesar da nascente C estar a mais de 

100m de áreas de ocupação urbana percebe-se que o impacto da formação de pastagem em 

torno da nascente ocasionou a diminuição dos níveis de água e estagnação do fluxo. É aparente 

na superfície da água grande quantidade de folhas dos pomares próximos e óleos e espumas. 
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Desta forma, estes aspectos podem ter ocasionado a depleção do OD na água e aumento da 

concentração de resíduos (VALE et al., 2014; ZUFFO et al., 2013). Estes fatores não foram 

observados na nascente A, visto que esta possui vegetação relativamente conservada. 

 

Tabela 3 - Resultados do teste de Kruskal Wallis (p-valor) para comparação entre nascentes do 

Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, julho de 2016 a junho de 2017. 

Nascentes Tur RT T pH OD FT Ni Na Am CT CF 

A-B 0,97 0,07 0,99 0,91 0,26 0,95 0,99 0,00 0,00 0,82 0,97 

A-C 0,97 0,03 0,02 0,01 0,00 0,95 0,99 0,02 0,01 0,06 0,32 

A-D 0,97 0,25 0,99 0,91 0,00 0,95 1,00 0,00 0,72 0,38 0,31 

A-E 0,97 0,98 0,08 0,91 0,00 0,95 1,00 0,00 0,72 0,14 0,15 

A-F 0,29 0,41 0,99 0,91 0,00 0,95 0,12 0,31 0,00 0,25 0,17 

A-G 0,97 0,41 0,00 0,62 0,74 0,95 0,00 0,00 0,00 0,69 0,97 

A-H 0,08 0,00 0,99 0,91 0,10 0,37 0,00 0,33 0,00 0,04 0,97 

A-Ex 0,97 0,98 0,26 0,91 0,74 0,42 0,00 0,05 0,00 0,00 0,58 

B-C 0,97 0,98 0,38 0,41 0,00 0,95 1,00 0,31 0,72 0,01 0,04 

B-D 0,97 0,98 0,99 0,91 0,00 0,95 0,32 0,00 0,03 0,10 0,04 

B-E 0,97 0,54 0,99 0,91 0,10 0,95 1,00 0,91 0,01 0,03 0,02 

B-F 0,73 0,98 0,99 0,91 0,20 0,95 1,00 0,02 0,72 0,06 0,02 

B-G 0,97 0,98 0,04 0,91 0,74 0,95 0,00 0,00 0,72 0,82 0,97 

B-H 0,24 0,03 0,99 0,91 0,74 0,81 0,01 0,02 0,00 0,14 0,97 

B-Ex 0,97 0,98 0,99 0,91 0,10 0,91 0,00 0,00 0,03 0,01 0,97 

C-D 0,97 0,98 0,66 0,05 0,74 0,95 0,32 0,00 0,15 0,82 0,97 

C-E 0,97 0,27 0,99 0,14 0,20 0,95 1,00 0,60 0,04 0,82 0,97 

C-F 0,97 0,98 0,38 0,62 0,10 0,95 1,00 0,67 0,72 0,82 0,97 

C-G 0,97 0,98 0,99 0,91 0,00 0,95 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 

C-H 0,95 0,08 0,86 0,03 0,00 0,03 0,01 0,67 0,00 0,00 0,08 

C-Ex 0,97 0,98 0,99 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D-E 0,97 0,98 0,99 0,91 0,39 0,95 1,00 0,00 0,72 0,82 0,97 

D-F 0,70 0,98 0,99 0,91 0,22 0,95 0,02 0,00 0,00 0,82 0,97 

D-G 0,97 0,98 0,09 0,91 0,00 0,67 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

D-H 0,23 0,01 0,99 0,91 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

D-Ex 0,97 0,98 0,99 0,91 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E-F 0,02 0,98 0,99 0,91 0,74 0,95 0,25 0,06 0,00 0,82 0,97 

E-G 0,97 0,98 0,99 0,91 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E-H 0,00 0,00 0,99 0,91 0,26 0,38 0,00 0,05 0,00 0,00 0,03 

E-Ex 0,97 0,98 0,99 0,91 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-G 0,05 0,98 0,04 0,91 0,01 0,95 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 

F-H 0,97 0,00 0,99 0,91 0,45 0,95 0,19 0,91 0,03 0,00 0,04 

F-Ex 0,97 0,98 0,99 0,83 0,00 0,95 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 

G-H 0,01 0,00 0,12 0,91 0,74 0,95 0,32 0,00 0,00 0,82 0,97 

G-Ex 0,97 0,98 0,99 0,16 0,74 0,95 1,00 0,11 0,07 0,36 0,97 

H-Ex 0,54 0,00 0,99 0,91 0,03 0,95 0,20 0,00 0,72 0,82 0,97 

*Tur.=Turbidez; RT= Resíduos Totais; T= Temperatura; OD= Oxigênio Dissolvido; FT= Fósforo Total; Ni-

Nitrito; Na= Nitrato; Am= Amônia; CT= Coliformes Totais; CF= Coliformes Fecais. Fonte: Autora.  
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Em geral a diferenciação entre os parâmetros ficou mais evidente entre as nascentes 

de GP Bom/razoável/ruim frente as nascentes péssimas e o exutório. A nascente D diferiu das 

nascentes G, H e do exutório em mais de 6 parâmetros, sendo eles prioritariamente variáveis 

químicas e microbiológicas, provavelmente associadas ao despejo de esgotos. Enquanto isso o 

ponto C foi dissonante do exutório da microbacia em 8 variáveis, também químicas e 

microbiológicas. O trabalho desenvolvido por Agrizzi (2012), em nascentes em um 

assentamento no Espírito Santo, também identificou disparidades entre nascentes preservadas 

e não preservadas principalmente em relação aos parâmetros químicos. 

Em suma, as variáveis químicas e microbiológicas foram responsáveis pela maior 

disparidade entre as nascentes. Resultado semelhante foi obtido por Rocha (2014), no qual as 

variáveis DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes foram as principais responsáveis por indicar 

impactos antropogênicos.  

A concentração de fósforo total foi a única variável que não obteve variação 

significativa entre as nascentes, exceto entre as nascentes D/C frente a nascente H. Esta, porém 

é a localização amostral mais devastada. Juntamente com a nascente G apresenta estado de 

conservação ambiental altamente degradado. Por conta disso, não houve variação significativa 

para quase todos os parâmetros entre tais nascentes mencionadas e o exutório da bacia, uma 

vez que estudos anteriores indicam qualidade ambiental ruim de diversos pontos do Igarapé 

Dois de Abril (BEZERRA, 2012; ROCHA, 2014; SANTOS et al., 2017). 

 

3.2.2 Variáveis Físicas, químicas e microbiológicas 

 

Os valores médios e o desvio padrão de cada variável física entre as nascentes em 

estudo podem ser observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Médias gerais e desvio padrão () das variáveis físicas para nascentes do Igarapé Dois de 

Abril, Ji-Paraná-RO, julho de 2016 a junho de 2017. 

Variáveis Nascentes Monitoradas 

 
 A B C D E F G H Ex 

Turb. 

(UNT) 

Méd. 28,9 32,9 67,5 35,6 21,7 126,7 45,7 118,9 66,1 

 9,8 30,1 58,1 22,4 14,0 114,9 64,1 85,5 98,5 

RT 

(mg/L) 

Méd. 97,3 244,4 232,5 215,7 112,2 154,5 165,3 446,2 157,8 

 44,3 274,2 206,4 202,6 61,9 49,0 99,4 161,2 116,5 

T (°C) 
Méd. 24,4 25,4 26,9 25,5 26,6 25,6 27,5 25,6 26,4 

 1,7 1,7 0,8 1,8 1,7 1,2 1,5 2,0 1,6 

* Turb.=Turbidez; RT= Resíduos Totais; T= Temperatura. Fonte: Autora. 
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A partir da observação das médias gerais é possível identificar que as nascentes F e 

H ultrapassaram o limite de turbidez estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05, sendo 

este de 100 UNT (BRASIL, 2005). No entanto o desvio padrão das nascentes C, G e do 

exutório da microbacia foram relativamente altos indicando resultados em possível 

desconformidade com o limite citado.  

As temperaturas foram menores na seca e cheia/seca, refletindo a interferência das 

características climáticas da região nas condições de temperatura da água. Foi observado que 

durante as coletas do período seco as temperaturas médias do ar estiveram abaixo de 27°C 

(FIGURA 12).  

 

 
Figura 12 – Médias de Temperatura (°C) da água e do ar de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-

Paraná-RO, em diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Conforme a Figura 12, os pontos que variaram menos em relação às estações 

climáticas foram as nascentes A, B, C, D e F. Dentre todas as nascentes, estas são as únicas 

que apresentam vegetação ripícola moderadamente conservada. Segundo Esteves (2011), a 

vegetação pode funcionar como uma barreira para a entrada de radiação em ambientes 

aquáticos. Dessa forma, Agrizzi (2012) também encontrou temperaturas menores em 

nascentes mais sombreadas, destacando a importância da vegetação para o conforto térmico 

desses habitats.  

De acordo com os valores de turbidez presentes na Figura 13, somente as nascentes 

A, D e E estiveram durante todo o período de estudo abaixo de 100 UNT. A nascente F foi o 

ponto que apresentou maiores valores de turbidez, ultrapassando 300 UNT em junho de 2017. 
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O parâmetro turbidez foi significativamente diferente na nascente A em relação às nascentes 

C e G e também a nascente G diferiu das nascentes F e B (Ver TABELA 3, pg. 35). 

Além da nascente F, as nascentes B e H ultrapassam o limite de 100 UNT com 

tendência ao aumento durante o período em estudo. A turbidez é a capacidade de dispersão da 

radiação na água, é representada predominantemente por partículas em suspensão (ESTEVES, 

2011). Dessa forma, a presença de grande quantidade de partículas na água indica contribuição 

de material alóctone. 

Os resultados apresentados por Oliveira et al. (2014) em igarapés de pequeno porte no 

interior de São Paulo também indicaram que mesmo o corpo hídrico apresentando vegetação 

ripária e ausência de emissão de esgotos, a erosão foi a principal causa para aumento da 

concentração de sólidos em suspensão. No caso da nascente F há um processo de revitalização 

em andamento e já há presença de árvores de médio porte. No entanto o olho d’água passa por 

intenso desbarrancamento. 

 

 
Figura 13 - Médias de Turbidez (UNT) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em 

diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Ferreira et al. (2015) destacam a função ecológica da vegetação, uma vez que os 

autores demonstraram que em uma região vegetada a assembleia de peixes é muito mais 

variada do que nas áreas devastadas. Além disso, de acordo com Netto (2013), a conservação 

da vegetação é essencial para prevenir erosão e carreamento de grandes quantidades de matéria 

orgânica para o leito do recurso hídrico. 
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A supressão da mata ciliar é um aspecto marcante em grande parte das nascentes em 

estudo, sobretudo nas nascentes que obtiveram maior grau de turbidez. Por sua vez, na 

nascente C pode-se citar o uso por bovinos como umas das causas pelos altos valores de 

turbidez. De acordo com a análise geotecnológica realizada por Rocha (2012) cerca de 40% 

das áreas de APP dos córregos e nascentes da área urbana de Ji-Paraná-RO são compostas por 

vegetação rasteira e 17% por área urbana evidenciando a realidade insatisfatória da vegetação 

ripícola dos corpos hídricos da região. 

A resolução CONAMA 357/05 traz padrões de concentração para resíduos totais, 

somente para sólidos dissolvidos, sendo o limite máximo de 500 mg/L. Porém, este valor pode 

ser tomado como base para fins de comparação com os dados obtidos. Neste sentido, todos os 

pontos estiveram abaixo deste limite, exceto a nascente H. 

Tal nascente apresentou quase todas as médias em torno, ou acima de 400 mg/L. Por 

esse motivo, diferiu estatisticamente de todas as outras nascentes, exceto a nascente C, que 

também obteve altas concentrações de sedimentos especificamente no período seco (Ver 

TABELA 3, pg. 35). No caso da nascente H em particular, o baixo fluxo, presença de grande 

quantidade de sedimentos, plantas aquáticas em decomposição e o despejo contínuo de esgoto 

doméstico foram determinantes para esses resultados.  

 

 
Figura 14 - Médias de Resíduos Totais (mg/L) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, 

em diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Além da nascente H, as nascentes C e D obtiveram os valores maiores, com destaque 

para o período seco e de transição entre a cheia e a seca. Em geral, os resultados de pesquisas 

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

A B C D E F G H Ex

R
es

íd
u

o
s 

To
ta

is
 (

m
g/

L)
 

Seca Seca/Cheia Cheia Cheia/Seca



  

 
42 

 

desenvolvidos em outras regiões, quanto aos sedimentos na água, indicam a correlação com 

descargas de esgoto (CORDEIRO et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2014). No entanto, as 

nascentes que alcançaram os maiores índices de turbidez e sedimentos na água são pontos 

distantes de área residencial, comportam características de zona rural e não possuem indícios 

de despejos de esgoto. Desta forma, os principais fatores de interferência na água são a 

presença de bovinos e plantas aquáticas ou serapilheira em decomposição, sendo esta 

inferência em conformidade com os resultados obtidos por Agrizzi para nascentes em zona 

rural (2012). 

No ponto C, a queima de espécies vegetais proliferadas, pelo proprietário do imóvel 

no período seco levou ao aporte de alta carga de matéria orgânica para dentro da água. Este 

evento foi observado no mês de setembro e contribuiu fortemente para elevar a média desse 

parâmetro no período seco (FIGURA 9b, pg. 33).  

De forma geral as nascentes apresentaram menores concentrações de sólidos na água 

na estação chuvosa. Oliveira et al. (2014), em estudo semelhante menciona que este tipo de 

comportamento pode estar ligado ao efeito da diluição da matéria orgânica em maior fluxo de 

água. 

Conforme a Tabela 5, a média de OD esteve abaixo de 5 mg/L, sendo este o limite 

mínimo estabelecido pela resolução CONAMA 357/05.  

 

Tabela 5 - Médias gerais e desvio padrão () das variáveis químicas para nascentes do Igarapé Dois 

de Abril, Ji-Paraná-RO, julho de 2016 a junho de 2017. 

Variável 
 Nascentes Monitoradas 

 A B C D E F G H Ex 

pH 
Méd. 7,2 6,9 6,6 7,0 7,0 6,9 6,8 7,1 7,2 

 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 

OD 

(mg/L) 

Méd. 4,1 2,7 0,0 0,2 1,1 1,5 3,2 2,3 4,7 

 1,4 1,8 0,0 0,3 1,0 1,8 1,5 1,4 2,1 

NO2
-
  

(mg/L) 

Méd. 0,003 0,006 0,005 0,004 0,004 0,007 0,129 0,040 0,093 

 0,001 0,004 0,003 0,007 0,002 0,003 0,152 0,038 0,055 

NO3
- 

(mg/L) 

Méd. 0,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 2,37 0,04 0,29 

 0,44 0,09 0,24 0,00 0,14 0,39 3,12 0,38 0,80 

NH4
+ 

(mg/L) 

Méd. 0,035 0,060 0,049 0,045 0,035 0,058 0,056 0,118 0,100 

 0,001 0,029 0,012 0,033 0,002 0,010 0,022 0,035 0,043 

FT 

(mg/L) 

Méd. 0,86 0,87 0,64 0,71 0,94 1,55 1,67 2,29 2,57 

 0,48 0,58 0,34 0,65 0,68 1,94 1,56 1,78 2,48 

*OD= Oxigênio Dissolvido; NO2
-
=Nitrito; NO2

-
= Nitrato; NH4

+
= Amônia; FT= Fósforo Total.

 

Fonte: Autora. 
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A partir dos dados gerais, observou-se que somente a nascente A, G e o exutório da 

bacia obtiveram valores acima do limite mínimo. Destaca-se que entre os nutrientes, o fósforo 

total esteve, em todas as nascentes acima do padrão máximo determinado pela resolução, que 

é de 0,1 mg/L para ambientes lóticos e tributários intermediários (BRASIL, 2005). 

As concentrações médias de amônia, nitrito e nitrato indicam conformidade com o 

limite estabelecido pela CONAMA 357/05, que é de 3,7 mg/L, 1 mg/L e 10 mg/L, 

respectivamente.  

Quanto ao pH, de forma geral as médias gerais estiveram na faixa recomendada pela 

resolução supracitada (entre 6 e 9) e não apresentaram desvio padrão amplo. As médias por 

período climático podem ser observadas na Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Médias de pH de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em diferentes período 

sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Identifica-se certo padrão sazonal no pH, em que os valores maiores (mais neutros) 

foram obtidos na estação seca e houve a tendência ao decréscimo desses valores até atingir 

valores mais ácidos na estação cheia e cheia/seca. Trabalhos desenvolvidos anteriormente na 

região tem demonstrado essa tendência, a exemplo de Bezerra (2012) e Rocha (2014). Tal 

comportamento pode ser atribuído á formação de ácidos úmicos a partir da decomposição da 

matéria orgânica carreada pelas chuvas (ESTEVES, 2011; VIDAL et al., 2005). Os pontos 

que apresentaram menor amplitude foram os mais impactados quanto ao esgoto. Nesse 

sentido, a diluição do esgoto pode ter sido mais influente do que a variação sazonal, assim 

como encontrado por Oliveira et al., 2014. 
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Na Figura 16 estão contidas as médias de OD por período. Apesar de a norma 

estabelecer o limite mínimo supracitado para os rios de classe II (5 mg/L), deve-se ter em 

mente que as nascentes são pontos de afloração da água subterrânea e passam por pouca 

aeração. Ainda, de acordo com Esteves (2011) e Tundisi e Matsura-Tundisi (2008), as 

principais fontes de OD na água são a superfície de contato com a atmosfera e a produção 

primária. No entanto esse contato pode não ser suficiente para oxigenação da água das 

nascentes. A concentração de clorofila-a não foi analisada, não sendo possível afirmar sobre a 

inferência desse fator para o OD. 

Valores semelhantes foram encontrados por Butzke et al. (2015) para o igarapé 

Pintado e Bezerra (2012)e Santos et al. (2017) ao longo do igarapé Dois de Abril com valores 

mínimos em torno de 0,6 mg/L, 0,6 mg/L e 1,4 mg/L, respectivamente.  

Da mesma forma, Bezerra e Andrade (2014) encontraram condições insatisfatórias no 

igarapé Ji-Paraná, com valores mínimos em torno de 3 mg/L. Tais estudos foram 

desenvolvidos na área urbana no município de Ji-Paraná e os autores atribuíram a baixa 

concentração de OD à presença de matéria orgânica originada por esgotos. Pereira et al. (2016) 

também encontraram baixas concentrações de OD na bacia do Rio Peixe Boi, no Pará, 

indicando que a baixa diluição do OD pode ser um problema regional. 

 

 
Figura 16 - Médias de Oxigênio Dissolvido (mg/L) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-

RO, em diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Conforme observado no gráfico, as menores concentrações de OD predominante entre 

as nascentes coincidiram com as estações de transição. Por outro lado os maiores valores 
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ocorreram na estação seca. Este comportamento reflete os resultados obtidos por Rocha (2014) 

nos igarapés da região. 

A degradação da matéria orgânica presente na água é um dos fatores responsáveis 

pela queda na concentração de oxigênio (ESTEVES, 2011). Nas nascentes D e H, foi 

observada emissão direta de esgoto doméstico e na nascente G foi observada alta emissão de 

esgoto de um estabelecimento comercial (FIGURA 17). Além de todas as interferências 

antrópicas que provocam a depleção do OD na água, é relevante mencionar, que de acordo 

com Esteves (2011) a concentração do OD na água em regiões tropicais é menor devido 

principalmente a altas temperaturas. 

Desta forma, o fato da nascente G ter apresentado concentração de oxigênio superior 

a outras nascentes não indica boa qualidade ambiental. Provavelmente a emissão de esgoto em 

altura pode ter ocasionado à aeração da água (FIGURA 17). 

 

 
Figura 17 – Emissão direta de esgoto comercial na nascente G, Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, 

Abril de 2017. 
Fonte: Autora. 

 

O perfil das nascentes observadas em campo indica baixa inclinação do terreno e 

baixo fluxo de água, De acordo com Chagas et al. (2017) estes são possíveis fatores de 

interferência negativa na velocidade necessária para a aeração da água em ambientes lóticos. 

Baird (2002), cita como uma das causas da baixa concentração de OD a estagnação da água, 

concordantemente à inferência de Agrizzi (2012), de que a inclinação do terreno pode afetar as 
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condições de escoamento/aeração e consequentemente o teor de oxigênio da água em 

nascentes.  

Destaca-se que a nascente C e D, se encontraram em condições de escassez de OD 

durante todo o período de estudo. Esta observação é especialmente preocupante pelo fato de 

que a dispersão de OD na água é de grande importância para a manutenção do equilíbrio 

aquático (ESTEVES, 2011) e é um dos fatores de maior peso frente os parâmetros que 

determinam a qualidade de um manancial (ANA, 2016). Contudo, o estudo conduzido por 

Agrizzi (2012), indicou condições de escassez até mesmo em uma nascente essencialmente 

conservada ao longo de toda a microbacia em que está localizada. 

Concordantemente ao estudo conduzido por Vale et al. (2014) e Zuffo et al. (2013) 

em ambientes lóticos amazônicos, a escassez de oxigênio nessas nascentes pode ter sido 

provocada pela vegetação em decomposição dentro do corpo d’água. Na nascente C, a carga 

orgânica é proveniente de pomares próximos, enquanto que na nascente D é oriunda de plantas 

aquáticas. 

Relativamente aos nutrientes, o principal problema relacionado à liberação de 

grandes quantidades na água é a eutrofização artificial (ANDREWS, 2006; ESTEVES, 1998). 

Na Figura 18 encontram-se os valores das concentrações médias de fósforo total. Como já 

citado, todos os valores ultrapassaram o padrão máximo de 0,1 mg/L. 

A partir da observação da Figura 18, é perceptível o padrão de aumento da amplitude 

das concentrações em direção às nascentes mais degradadas e ao exutório da microbacia. Tais 

pontos apresentaram maiores concentrações de fósforo predominantemente na estação seca-

cheia.  

Segundo Esteves (2011), geralmente o fósforo tem baixa concentração em águas 

doces devido a ser absorvido pelas plantas. Infere-se que nas nascentes este processo não 

tenha sido realizado a tempo, por isso há altas concentrações (CHAPMAN e KIMSTACK, 

1992, apud AGRIZZI, 2012). Ainda quanto aos processos naturais, Esteves (2011) 

relacionada que em regiões tropicais a liberação de fosfatos na água é proveniente, em grande 

parte, de formas solúveis na argila, uma vez que os solos da região são predominantemente 

argilosos (antigos e intemperizados). 
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Figura 18 - Médias de Fósforo Total (mg/L) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em 

diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

De encontro a esse entendimento, tem-se que Santos et al. (2017) e Oliveira et al. 

(2017), obtiveram concentrações de fósforo semelhantes ao presente estudo em igarapés 

urbanos em Ji-paraná. No entanto, os autores relacionam a alta concentração de fósforo às 

cargas de esgoto expressivas que são lançadas no leito do igarapé. Oliveira et al. (2014), 

argumentam que a entrada de fósforo na água em igarapés no interior de São Paulo ocorreu 

sob influência do transporte de sedimentos ocorrido devido ao escoamento superficial. 

Desta forma, pode-se argumentar que a alta quantidade de fósforo nas nascentes pode 

ser relacionada a processos naturais da dinâmica da água no solo e na superfície, mas também 

pode ser relacionada a influências artificias (ESTEVES, 2011), como por exemplo, de esgoto, 

sobretudo nos pontos mais degradados, a exemplo das nascentes E, F (GP= Ruim) e G, H 

(GP= Péssimo).  

Quanto à amônia, ressalta-se que este composto é um dos principais fontes de 

energia para ecossistemas aquáticos, uma vez que bactérias especializadas na transformação 

das formas de nitrogênio oxidam o nitrogênio orgânico dissolvido em amônia para obter 

energia, processo esse denominado amonificação (ENRICH-PRAST, 2005; ESTEVES, 

2011).  
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Figura 19 - Médias de Amônia (mg/L) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em 

diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

A relativa disparidade entre as concentrações de amônia dos pontos H e do exutório 

podem estar relacionadas à carga de esgoto doméstico emitida nesses pontos de coleta. Ainda 

sim, todos os resultados estiveram dentro do padrão normativo estabelecido pela CONAMA 

35/05, que é de 3,7 mg/L. A Figura 20 apresenta as concentrações médias de nitrato.  

 

 
Figura 20 - Médias de Nitrato (mg/L) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em 

diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
*Seca: 1,82 mg/L; Seca/Cheia: 2,15 mg/L; Cheia: 3,19 mg/L e Cheia/Seca: 2,30 mg/L. 

Fonte: Autora. 
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Em alguns casos, como nas nascentes B, C, D e E, não foi possível detectar a 

concentração real do composto na água, visto que a metodologia executada detecta 

concentração mínima de 0,01 mg/L. 

A nascente G foi a única que obteve valores relativamente altos, sobretudo nos 

períodos de cheia e na transição entre a cheia e a seca. Neste ponto foi possível registrar a 

emissão direta de esgoto não tratado por um estabelecimento comercial próximo. Tunsidi e 

Matsumura-Tundisi (2008) apontam que esta é uma possível fonte da alta carga de nitrogênio 

em ambientes naturais (FIGURA 17, pg. 44). 

Devido à carga considerável deste composto o teste estatístico indicou que tanto a 

nascente G quanto o exutório da bacia estão negativamente impactados quanto à concentração 

de nitrato, em relação aos outros pontos. Ainda sim, a CONAMA 357/05 determina a 

concentração máxima de nitrato de cerca de 10 mg/L. Desta forma, não foram obtidos 

resultados em desconformidade com o estabelecido pela norma. 

Vale destacar que o ponto G foi a segunda nascente mais degrada, segundo aspectos 

visuais do entorno, conforme o GP. Esta realidade também pode ser observada no exutório da 

bacia, uma vez que a foz do igarapé se encontra canalizado, com grande quantidade de lixo na 

seção de fluxo, emissão de esgoto em vários pontos e com a vegetação ripária totalmente 

devastada. 

Em geral, a amônia foi o composto nitrogenado mais abundante em relação ao nitrito 

e ao nitrato, devido à oxidação e excreção de amônia causada pelo processo de amonificação 

(EINRICH-PRAST, 2005). Este comportamento, porém, não foi observado na nascente G em 

que foram encontradas concentrações maiores de nitrato, bem como de nitrito, conforme a 

Figura 21. 

Ao contrário do comportamento do nitrato, na nascente G o nitrito foi maior no 

período seco e de transição entre seca e cheia. Santos et al. (2017), encontraram valores 

máximos de concentrações de nitrito em torno de 0,15 mg/L ao longo do igarapé Dois de 

Abril. Desta maneira, a concentração encontrada na nascente G durante o período de seca foi 

maior do que à jusante do corpo hídrico.  

A concentração excedente de nitrato e nitrito na nascente G pode ter sido provocada 

pela nitrificação do nitrogênio emitido pelo esgoto do estabelecimento comercial. Segundo 

Enrich-Prast (2005), tal processo envolve a oxidação de amônia em nitrito ou nitrato. Como 

observado nas Figuras 20 e 21 estes compostos foram os mais abundantes neste ponto. 
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Figura 21 - Médias de Nitrito (mg/L) de nascentes do igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em 

diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Em altas concentrações o nitrito pode ser tóxico, acima de 10 mg/L (ESTEVES, 

2011). A CONAMA 357/05 restringe o limite para 1 mg/L. Ainda sim os valores estiveram 

durante todo o estudo dentro do padrão determinado pela norma.  

De certa forma, os dados das análises de NID foram positivos, uma vez que as 

concentrações encontradas estiveram quase que totalmente dentro dos limites estabelecidos. 

Essa observação ganha extrema importância considerando que a amônia e o nitrito podem ser 

tóxicos em altas concentrações (ESTEVES, 2011). 

Conforme observado, a nascente G apresentou as maiores cargas de nutrientes 

dissolvidos e totais (Fósforo Total, Nitrato e Nitrito), sobretudo na estação seca/cheia. Como 

visto na Figura 11a, no período seco foi forte o processo de eutrofização neste ponto. Assim 

sendo, as altas concentrações encontradas desses nutrientes na estação seguinte podem estar 

relacionadas à decomposição de matéria orgânica morta proveniente dos organismos 

fitoplanctônicos. 

Além disso, vale ressaltar que a nascente G esteve dentre as nascentes com as 

melhores condições de oxigenação, alcançando 5 mg/L. De acordo com Esteves (2011), o 

nitrato é, geralmente, o componente mais abundante em condições aeróbicas. 

A nascente citada é o único ponto que apresenta despejos de esgoto comercial, sendo 

esta a causa principal do desequilíbrio ambiental do ecossistema. Da mesma forma, demais 

estudos associam a maior carga de nutrientes e clorofila-a a pontos de amostragem com 
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despejos de esgoto sanitário e industrial a montante (CORDEIRO et al., 2016; OLIVEIRA et 

al., 2014). 

Em relação aos parâmetros microbiológicos, a densidade de coliformes totais esteve 

além do requerido pela CONAMA 357/05, que é de 1000 colônias por 100 ml de água 

(BRASIL, 2005). Conforme a Tabela 6, os dados apresentaram amplo desvio padrão. 

 

Tabela 6 - Médias gerais e desvio padrão () das variáveis microbiológicas para nascentes do Igarapé 

Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, julho de 2016 a junho de 2017. 

Variável 
 Nascentes Monitoradas 

 A B C D E F G H Ex 

CT 

(UFC/100ml) 

Méd. 75750 94083 33250 54583 27167 47250 161250 306750 562900 

 53963 131871 30535 60806 14160 53135 109290 168814 375922 

CF 

(UFC/100ml) 

Méd. 5417 19667 4083 2333 1500 2000 27167 14667 77500 

 3502 25464 6960 2774 1382 2697 31994 17004 132614 

*CT= Coliformes Totais; CF= Coliformes Fecais. 

Fonte: Autora. 

 

Os resultados da densidade de coliformes totais estão ilustrados na Figura 22.  

 

 
Figura 22 - Médias de Coliformes Totais (UFC/100ml) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-

Paraná-RO, em diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 
Fonte: Autora. 

 

Destaca-se a alta densidade de Coliformes Totais nas nascentes G e H e também no 

exutório da bacia. Esses dados coincidem com os resultados obtidos por Butzke et al. (2015) e 

Rocha (2014), na análise da água de igarapés em Ji-Paraná nos quais a densidade de 

coliformes totais atingiu 400000 UFC/100 ml e mais de 20 milhões de UFC/100ml, 
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respectivamente. Resultado semelhante aos dados de Coliformes Totais é observado para a 

densidade de Coliformes Fecais (FIGURA 23). 

 

 
Figura 23 - Médias de Coliformes Fecais (UFC/100ml) de nascentes do Igarapé Dois de Abril, Ji-

Paraná-RO, em diferentes período sazonais (seca, seca/cheia, cheia e cheia/seca). 

*Seca: 220000 UFC/100 ml 
Fonte: Autora. 

 

Observam-se valores relativamente mais altos também no ponto B, sendo esta 

nascente considerada de boa preservação. Em conformidade com essa observação o teste 

estatístico indicou que esta nascente diferiu das nascentes C, D, E e F, e obteve semelhança 

com os pontos G, H e com o exutório.  Nas amostragens periódicas foi constantemente 

observado lixo de higienização de sanitários no local da coleta. Infere-se que esta ocorrência 

tenha elevado os níveis de contaminação da água por coliformes fecais. 

As nascentes que apresentaram maior densidade de CF (B, G, H e exutório), exceto a 

nascente B, são aquelas que apresentam piores condições de preservação e encontram-se a 

menos de 5 metros de residências. Além disso, esses pontos sofrem intensamente com a 

descarga de esgoto, bem como toda a extensão urbanizada do igarapé.  

Estudos comprovam a associação entre os altos índices de coliformes totais e fecais 

com áreas de maior densidade populacional e, sobretudo, com as cargas orgânicas lançadas 

em igarapés urbanos (OLIVEIRA et al., 2014; SOUZA e GASTALDINI, 2014). Além disso, 

Pereira et al. (2016) encontrou correlação inversamente proporcional da qualidade da água e 

das áreas antropizadas na bacia do rio Peixe Boi, Pará. 
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De forma semelhante Agrizzi (2012), encontrou valores de coliformes totais 

extremamente contrastantes entre nascentes florestadas (cerca de 350 NMP/100ml) em 

comparação às nascentes degradadas (>8000 NMP/100ml). Nesse caso, o fator de maior 

influência para essa contaminação é a presença de bovinos e não o esgoto doméstico. Estes 

resultados indicam a necessidade de proteção das nascentes também em zonas rurais. 

Quanto à matriz de correlação de Pearson, apesar de estar associada à solubilidade do 

oxigênio (ESTEVES, 2011), a diferenciação sazonal da temperatura foi correlacionado 

negativamente de forma fraca a moderada ao pH. Na Tabela 8 estão dispostos os índices de 

correlação entre as variáveis, bem como assinaladas os resultados significativos. 

 

Tabela 8 - Matriz de correlação entre as variáveis analisadas nas nascentes do Igarapé Dois de Abril, 

Ji-Paraná-RO, julho de 2016 a junho de 2017. 

 
Tur RT T pH OD FT NH4

+
 NO3

-
 NO2

-
 CT CF GP 

Tur 1,000 
           

RT 0,090 1,000 
          

Tem. 0,074 -0,123 1,000 
         

pH -0,073 0,093 -0,427 1,000 
        

OD -0,036 -0,080 0,002 0,188 1,000 
       

FT 0,059 0,170 -0,029 0,156 0,170 1,000 
      

NH4
+
 0,076 0,200 0,134 0,009 0,282 0,261 1,000 

     
NO3

-
 -0,063 -0,012 0,027 -0,093 0,005 0,130 -0,042 1,000 

    
NO2

-
 0,030 0,157 0,004 -0,046 0,095 0,198 0,353 0,446 1,000 

   
CT 0,009 0,243 0,083 0,135 0,410 0,468 0,403 0,010 0,267 1,000 

  
CF -0,056 0,168 0,033 0,137 0,365 0,378 0,248 -0,020 0,188 0,597 1,000 

 
GP -0,080 -0,195 -0,526 0,400 0,587 0,108 -0,255 0,518 -0,388 0,134 0,072 1,000 

*Tur.=Turbidez; RT= Resíduos Totais; T= Temperatura; OD= Oxigênio Dissolvido; FT= Fósforo Total; NO2
-

=Nitrito; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônia; CT= Coliformes Totais; CF= Coliformes Fecais. 

Fonte: Autora. 

 

A partir da matriz de correlação obtida tem-se que nenhuma das variáveis influenciou 

fortemente sobre qualquer das demais, visto que os índices de correlação encontrados foram 

fracos ou de fraco a moderado, somente. Os valores de correlação moderada foram obtidos na 

comparação entre o Grau de Preservação (GP) frente às variáveis: Temperatura, OD e Nitrato. 

O OD, FT e amônia também foram moderadamente correlacionados aos Coliformes totais.  

Em geral, os resultados apontam para os diversos impactos sofridos pelas nascentes. 

Da mesma forma, estudos realizados na região urbana de Ji-Paraná indicam o alto nível de 

degradação dos córregos urbanos, dentre eles do Igarapé Dois de Abril (BEZERRA, 2014; 

ROCHA, 2014; SANTOS et al., 2017). Tais conclusões vão de encontro aos resultados 
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obtidos por Oliveira et al. (2017), no qual testes ecotoxicológicos comprovam os efeitos 

tóxicos em comunidades de microalga Chlorella vulgaris de igarapés urbanos em Ji-Paraná. 

De forma semelhante, um estudo ecotoxicológico com a espécie C. dubia, desenvolvido por 

Vargas et al. (2014) demonstrou que até mesmo pontos localizados nas cabeceiras de igarapés 

urbanos em no interior de São Paulo estavam fortemente impactados, de forma similar ao 

presente estudo. 

Os impactos relatados são uma realidade constante nas cidades das diversas regiões 

brasileiras (CORDEIRO et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2014; PEREIRA et al., 2016). A falta 

de planejamento territorial/ambiental e até mesmo de iniciativas preservacionistas tem como 

consequência a deterioração contínua dos recursos hídricos (TUCCI, 2016). De acordo com 

Oliveira et al. (2014) apesar da crescente necessidade pela melhora dos padrões ambientais o 

que se vê é uma fraca ligação entre os aspetos legais, a gestão e a tecnologia. Ou seja, a 

articulação e integração dos setores sociais para a gestão dos recursos hídricos, não funciona 

de forma realmente efetiva. 

Nesse sentido Tucci (2016) destaca a importância do planejamento e gestão das 

águas a nível municipal, e menciona que países mais desenvolvidos, a exemplo de Estados 

Unidos e Austrália, já vem adotando medidas de controle desde o fim da década passada. 

Walsh et al. (2016), dispõe que tais medidas são efetuadas prioritariamente com foco na 

mitigação de inundações e poluição, mas que deve-se priorizar também a função ecológica do 

corpo hídrico. 

Desta forma, a revitalização dos corpos hídricos urbanos está ligada tanto a questões 

ambientais e de saúde pública quanto à manutenção do ciclo hidrossocial (TUNDISI, 2014), 

no qual a população tenha o direito cultural a utilizar como referência os corpos hídricos para 

lazer, recreação, bem como para atividades gerais de subsistência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As nascentes monitoradas no presente estudo encontram-se em condições 

insatisfatórias, uma vez que foram observados impactos ambientais tanto quanto aos aspectos 

macroscópicos quando à qualidade da água.  

Além disso, destaca-se: 

   As variáveis químicas e microbiológicas foram responsáveis pela maior 

disparidade entre as nascentes. A diferenciação entre os parâmetros ficou mais evidente 

entre as nascentes de GP Bom/razoável/ruim frente às nascentes péssimas e o exutório.  

 Foram encontradas desconformidades quanto à CONAMA 357/05 para as 

variáveis turbidez, oxigênio dissolvido, fósforo total e coliformes totais. 

 Foram observados impactos negativos em todas as nascentes, até mesmo 

naquelas de GP Bom. 

 Sugere-se, como continuidade do estudo, análises e observações sistemáticas 

dos aspectos dos corpos hídricos urbanos, para obtenção de uma série de dados robusta, 

que possa vir a subsidiar a discussão de um Índice de Qualidade de Água específico 

para a região e até mesmo para as nascentes. 

Ademais, espera-se que o presente estudo seja um veículo de informação e 

divulgação das condições ambientais das nascentes urbanas do município e que possam 

subsidiar planos de recuperação das nascentes degradadas. 
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