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RESUMO 

 

Atualmente, diversos usos do solo realizados de modo inadequados, aliados a falta de 

saneamento básico nas áreas urbanas, vem gerando impactos sobre os recursos hídricos, tais 

como assoreamento, poluição e contaminação, criando assim um cenário de preocupação com 

a qualidade das águas. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade do manancial 

de captação da água para abastecimento público do município de Ji-Paraná (rio Urupá), por 

meio de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, bem como os usos e ocupações do solo 

no entorno da área de captação. Foram realizadas análises de pH, temperatura, oxigênio 

dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), turbidez, nitrogênio, fósforo, sólidos 

totais e coliformes fecais, no intuído de determinar a qualidade do manancial por meio do Índice 

de Qualidade da Água (IQA) e do Índice Estado Trófico (IET), das amostras de água de cinco 

pontos amostrais no rio Urupá, no período de abril de 2016 a janeiro de 2017. Para análise dos 

dados fez-se uso de estatística descritiva e analítica, com testes não-paramétricos a nível de 

significância de 5% (α = 0,05). Também, foram definidas as classes de usos do solo na área de 

estudo por meio de classificação das imagens com softwares SIG. Com relação aos valores 

preconizados pela resolução Conama 357/2005, as médias das variáveis fósforo e coliformes 

fecais estiveram em desacordo em todos os pontos amostrais, com exceção do ponto mais a 

montante da captação (P1). O IQA do rio Urupá enquadrou-se como condições “boas” e o IET 

apresentou condições “péssimas”. Os dados analisados apresentaram correlação significativa 

entre as variáveis pH, fósforo, nitrogênio e turbidez com o uso e ocupação do solo, 

principalmente em áreas urbanas e de atividades agropastoris. Assim, os resultados obtidos 

mostraram-se satisfatórios para a avaliação da qualidade da água do rio Urupá, podendo servir 

de subsídio para a concessionária de abastecimento público e para os órgãos ambientais e de 

regulação dos serviços de saneamento do município de Ji-Paraná para efetuarem ações 

conjuntas visando garantir bons níveis de qualidade do manancial por meio de medidas 

mitigadoras e gestão territorial. 

 

Palavras-chave: Uso e ocupação do solo, índice de qualidade das águas, índice de estado 

trófico, zonas ripárias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O recurso hídrico é um elemento limitado e vital para os seres humanos, sendo 

designado para múltiplos usos consuntivos e não consuntivos, tendo como principais 

destinações para o abastecimento público e a dessedentação de animais. Porém, estudos indicam 

que o uso da água para fins de diluição de efluentes, adição de lixiviados de agroquímicos 

presente nos solos e a retirada da mata ciliar no entorno do curso d’água, dentre outros, estão 

prejudicando a autodepuração destes mananciais e interferindo na sua qualidade 

(NASCIMENTO e AIRES, 2011), de modo que a falta de saneamento básico, as ocupações 

irregulares e a expansão de atividades produtivas modificam os constituintes físico-químicos e 

bacteriológicos dos recursos hídricos. Ademais, os usos do solo e das águas sem o cumprimento 

das legislações vigentes estão alterando a qualidade e a quantidade dos mananciais (LUCAS et 

al., 2010; NASCIMENTO e AIRES, 2011).  

A modificação da qualidade da água pode comprometer a saúde pública e onerar o seu 

tratamento para fins de abastecimento público, visto que a elevada adição de substâncias 

desinfetantes vão afetar o odor da água tratada, gerando um desconforto na população. Além 

da qualidade, a poluição hídrica compromete a quantidade das águas, prejudicando não só 

financeiramente devido aos custos de tratabilidade, mas também gerando a preocupação pela 

baixa oferta de água para os demais usos, como as atividades de recreação e de irrigação 

(VERAS et al., 2015). 

Assim, o continuo lançamento de esgotos domésticos direta ou indiretamente nos 

igarapés que são afluentes dos principais mananciais, as habitações irregulares no entorno do 

leito do rio, em áreas de preservação permanente, favorecem o processo de assoreamento e 

eutrofização por ação da retirada da mata ciliar, visto que esta vegetação exerce um papel 

fundamental para prevenir o acúmulo de sedimentos no fundo do manancial e reter nutrientes 
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eutrofizantes, evitando a sua degradação. Para os autores Zakia (1998); Cabianchi (2010); 

Rocha (2014); Marmontel (2014) e Lima (2016), as matas ciliares ou ripárias são a proteção 

das bacias hidrográficas para manter a integridades da qualidade e quantidade por um longo 

período, reabastecendo-as através das águas de precipitação que ficam armazenadas nos 

aquíferos subterrâneas por meio do escoamento subterrâneo no lençol freático. 

As atividades agrícolas e piscicultoras localizadas em áreas de drenagem das bacias 

hidrográficas são responsáveis pelo lançamento de fertilizantes e efluentes que contém os 

principais nutrientes (fósforo e nitrogênio), os quais são lixiviados ou despejados diretamente 

nos rios, contribuído para o processo de eutrofização no mesmo. 

Por outra via, as atividades industriais afetam a qualidade da água quando os 

lançamentos dos efluentes industriais não seguem as normas recomendadas pelas legislações 

vigentes, afetando o equilíbrio bioquímico dos rios. 

A Agencia Nacional das Águas – ANA, desempenha o monitoramento das principais 

hidrografias nos estados brasileiros, totalizando 1.841 pontos que avaliam a qualidade das 

águas. Contudo, nem todos os Estados possuem um amplo monitoramento, que é o caso da 

região norte, onde apenas um parâmetro, o oxigênio dissolvido, é analisado, não contemplando 

todos os municípios. O Estado de Rondônia tem apenas 9 pontos de monitoramento sob 

responsabilidade estadual (ANA, 2016). 

Devido a essa deficiência das análises realizadas e das quantidades de pontos de 

monitoramento a nível Estadual, em algumas cidades a avaliação é inexistente ou realizadas 

pelas concessionárias de abastecimento, as quais realizam análises mais simplificadas, que por 

vezes não identificam a real condição do recurso hídrico ao longo dos anos, alegando ser a 

forma mais barata e satisfatória de comparação com a legislação vigente. 

Desta forma, a presente pesquisa visa contribuir para o preenchimento de lacunas no 

monitoramento da qualidade das águas, por meio de obtenção de informações mais completas 

que poderão ser disponibilizadas para os órgãos gestores e para a companhia responsável pelo 

abastecimento da cidade, visando auxiliar em seu planejamento e em melhorias no sistema de 

tratamento, atividade essa de essencial importância para a manutenção e controle da qualidade 

da água a ser distribuída para a população.  

Diante o exposto, a pesquisa objetivou avaliar a qualidade do manancial de captação da 

água para abastecimento público do município de Ji-Paraná (rio Urupá), por meio de parâmetros 

físico-químicos e bacteriológicos, bem como os usos e ocupações do solo ao longo do mesmo.  

Para cumprir tal objetivo, delineou-se os seguintes objetivos específicos: 
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a) Compreender as variações temporais do corpo hídrico em estudo, por meio de análises 

de uma série histórica de 10 anos de dados das variáveis pH, cor e turbidez; 

b) Determinar o índice de qualidade da água (IQA) e índice de estado trófico (IET) nas 

imediações do ponto de captação no rio Urupá para abastecimento público; 

c) Caracterizar, a partir de imagens de sensoriamento remoto orbital, o uso e ocupação do 

solo e a presença de mata ciliar no entorno do rio Urupá; 

d) Avaliar relações existentes entre parâmetros de qualidade de água e destes com o uso e 

ocupação do solo. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

1.1 USOS DA ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO E BALNEABILIDADE 

 

As bacias hidrográficas são essenciais para o suporte à manutenção da vida dos seres 

vivos por meio dos aquíferos superficiais ou subterrâneas. O seu uso com equidade é vital para 

manter a sua integridade, por ser um recurso limitado, nos processos dinâmico e bioquímicos, 

assegurando que todos possam suprir as demandas das atividades que necessitam deste 

elemento de forma racional. 

Assim, as águas que compõe as bacias hidrográficas são destinadas aos usos múltiplos, 

sendo geridas de acordo com as especificações da lei nº 9.433, de janeiro de 1997, onde são 

classificados em consuntivos, quando as atividades necessitam da outorga para a consumo de 

uma quantidade especifica de vazão, e não consuntivos onde não há a retirada da água para 

desempenhar as atividades (BRASIL, 1997; BEZERRA, 2014). 

São considerados usos consuntivos as atividades de agricultura, irrigação, pecuária, 

dessedentação animal, abastecimento humano e uso de poços, e não consuntivos as atividades 

de geração de energia, hidrelétrica, navegação, controle de cheias, manutenção de ecossistemas, 

lazer e pesca (GUIMARÃES et al., 2007; ANA, 2016). 

Destas atividades, o abastecimento púbico e atividades de lazer de contato primário 

devem seguir as exigências de qualidade do manancial a ser utilizado para saber qual o tipo de 

procedimento de tratamento para a água e o nível de contaminação que pode gerar para as 

atividades de recreação (CONAMA, 2005). 

A preocupação com a qualidade das águas em relação à saúde pública devido as doenças 

gastrointestinais de veiculação hídrica começou deste a década de 70, pois a água é um forte 

solvente e nela são dissociados compostos químicos, físicos e biológicos que podem ser 

carregados por extensas áreas (SCURACCHIO, 2010).  

Segundo Rebouças (2004), o emprego do termo qualidade total da água é a junção dos 

compostos físico, químicos e biológicos que podem comprometer a qualidade do curso hídrico 

para fins de contato primário, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 - Os tipos de compostos que caracterizam o termo qualidade total. 
Fonte: Adaptado de Engelen, 1981 apud Rebouças, 2004. 

 

 

A identificação da qualidade das águas é importante para avaliar, monitorar e gerir a 

quantidade que será retirada e para qual atividade será destinada com base na qualidade em que 

o manancial se encontra sem ou com as interferências das áreas urbanas ou de atividades 

impactantes, com medidas mitigadoras para controlar os impactos no meio ocasionados pelos 

lançamentos de efluentes domésticos, sanitários e industriais por meio de planos ou comitês de 

bacias. 

Como mencionado nos parágrafos anteriores, principalmente para as atividades de 

contato primário, a condição da qualidade biológica é importante para a criação de áreas de 

balneabilidade, tendo como legislação a resolução do CONAMA nº 274/2000, que recomenda 

os valores limites para as concentrações microbiológicas (CONAMA, 2000; JUNIOR et al., 

2014). 

Para o abastecimento, o manancial sem uma adequada tratabilidade pode gerar riscos à 

saúde da população por veiculação de doenças hídricas gastrointestinais, visto que quanto 

melhor a qualidade de um manancial menor será os gastos para o tratamento da mesma 

(OLIVEIRA e SILVA, 2014). 

De acordo com a Agência Nacional das Águas - ANA (2010b), para o uso das águas 

destinado ao abastecimento público, 47% dos municípios brasileiros utilizam mananciais 

superficiais e 39% mananciais subterrâneas. Dos 52 municípios do estado de Rondônia, 37 

municípios utilizam mananciais superficiais para o abastecimento, devido a abundância de rios 

superficiais no Estado. 
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Porém, mesmo a região norte possuindo a maior disponibilidade hídrica e menor índice 

populacional do país, a falta de saneamento e gestão ambiental dos mananciais para os usos 

múltiplos afetam as condições desse recurso em relação da quantidade e qualidade, visto que 

tem sido verificada situações onde os mananciais estão em péssimas condições (ANA, 2010a; 

OLIVEIRA e SILVA, 2014). 

Em questões de usos, o volume de captação dos recursos hídricos é maior para as 

atividades de irrigação, com 35,79%, enquanto para o abastecimento público o volume é de 

17,04%. No Estado de Rondônia, foram outorgados no ano de 2015 uma vazão média diária de 

0,68 m3/s para o abastecimento público, 2,59 m3/s para a irrigação e 4,57 m3/s para outros 

(ANA, 2016). 

Porém, para as atividades de abastecimento público, tem poucos municípios com 

pedidos das outorgas (5,10 % de usuários) e por isso o valor para a vazão é tão baixa quando 

comparadas às atividades de irrigação (32,05 % de usuários) e outros (ANA, 2016). 

Assim, a qualidade e a quantidade das águas em relação às diversas demandas vão 

depender de como os riscos de contaminação e poluição são oferecidos pelas mesmas atividades 

que dependem deste recurso tão vital e limitado. 

 

1.2 ÍNDICES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

Para avaliar e monitorar os mananciais superficiais foram elaboradas várias 

metodologias intituladas como índices de qualidade, com o intuído de representar em um único 

valor um conjunto de variáveis indicadoras de poluição ou degradação dos recursos hídricos de 

forma prática e de fácil interpretação.  

Ao todo são sete índices, sendo eles: índice de Qualidade das Águas (IQA); Índice de 

Qualidade da Água Bruta para fins de Abastecimento Público (IAP); Índice do Estado Trófico 

(IET); Índice de Contaminação por Tóxicos; Índice de Balneabilidade (IB); Índice de Proteção 

da Vida Aquática (IVA) e Índice de Qualidade de Água em Reservatórios (IQAR) (ANA, 

2016). 

Para o interesse do presente estudo, será explanado nos tópicos a seguir sobre dois 

índices de qualidade: o IQA e o IET. 

 

1.2.1 Índice de Qualidade da Água (IQA) 

O índice de qualidade da água surgiu com o intuito de avaliar e classificar o grau da 

degradação dos recursos hídricos, comparando as condições ambientais em diferentes pontos 
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ao longo dos anos, resultando em informações simplificadas para a população e possibilitando 

o monitoramento da qualidade hídrica (PEREIRA, 2014). 

A primeira abordagem sobre índice de qualidade da água foi apresentada em 1965 pelo 

pesquisador alemão Horton, o qual selecionou 8 parâmetros (OD, pH, coliformes fecais, 

alcalinidade, cloreto, condutividade, tratamento de esgoto e carbono) que poderiam ser 

significativos e utilizados em todos os países (PNMA II, 2006; DERISIO, 2012).   

No cálculo do IQA-Horton, para cada parâmetro, foi atribuído pesos variando de 1 a 4 

e posterior aplicava-se a “somatória ponderada de subíndices, divididos pelo somatório dos 

pesos e multiplicado por dois coeficientes (M₁  e M₂ ) evidentes no curso d’água”, conforme 

mostra a Equação 1 (DERÍSIO, 2012. p. 66; PEREIRA, 2014. p. 5). 
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Onde, 

Wi = peso de cada parâmetro (i);  

li = subíndice de cada parâmetro (i);  

M₁= coeficiente 1: Temperatura = 1 se T < 34ºC ou 0,5 se T > 34ºC;  

M₂= coeficiente 2: Poluição Aparente = 1 quando sólidos sedimentáveis ≤ 0,1 ml/L ou 0,5 

quando sólidos sedimentáveis > 0,1 ml/L.    

 

Porém, um novo IQA foi elaborado por alguns pesquisadores em 1970, considerando a 

combinação de opiniões de mais de 100 especialistas por meio de questionários para selecionar 

os parâmetros que iriam compor este novo índice, sendo financiado pela National Sanitation 

Foundation - NSF (DERÍSIO, 2012).  

No novo índice, conhecido como IQA-NSF, o cálculo resulta na forma aditiva do 

produto entre os pesos e os subíndices dos 9 parâmetros selecionados (pH, temperatura, 

turbidez, OD, DBO, sólidos totais, nitrato, fósforo total e coliformes fecais) (DERÍSIO, 2012), 

e para cada parâmetro foram adotados pesos e curvas médias de acordo com o seu grau de 

importância, condição e estado em um determinado curso d’água (FIGURA 2), sendo expresso 

o resultado de 0 a 100, como apresentado na Equação 2 (PEREIRA, 2014; CETESB, 2015).  
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Onde, 

IQA = valor entre 0 e 100; 

Wi = peso relativo do i-ésimo parâmetro;  

li = valor do subíndice relativo ao i-ésimo parâmetro.   

 

Contudo, este índice sofreu outra alteração, pois quando um subíndice apresentava valor 

próximo de zero, o resultado era superestimado ocasionando o mascaramento do valor 

indicativo da qualidade do corpo hídrico (PNMA II, 2006; PEREIRA, 2014). Assim, os 

pesquisadores Landwehr e Deininger propuseram em 1976 que a equação do IQA-NSF deveria 

ser multiplicativa e com os pesos em potências dos subíndice (EQUAÇÃO 3) (PNMA II, 2006).  

 





n

i
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                                                                                        (3) 

Onde, 

IQA: Índice de Qualidade da Água que corresponde de 0 a 100;  

qi: qualidade da i-ésima variável extraída da curva média de variação de qualidade (valores de 

0 a 100); 

wi: peso correspondente a i-ésima variável, atribuído em função da importância de cada 

parâmetro que compõe o índice (valores de 0 a 1); 

n: número de parâmetro que compõem o cálculo do IQA. 

 

Após a modificação, o índice de Landwehr e Deininger serviu de suporte para os demais 

países na realização do gerenciamento dos recursos hídrico. Devido à crescente preocupação 

com a poluição hídrica, a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) adotou 

este IQA com o objetivo de avaliar a qualidade da água para fins de abastecimento público, que 

por sua vez, tornou-se o principal índice adotado no Brasil com valores de classificação do IQA 

diferentes em cada Estado que aplicam este índice na realização do monitoramento contínuo 

dos mananciais (QUADRO 1), porém alguns Estados não possuem a classificação do IQA 

justamente por não realizar tais parâmetros de avaliação que compõe o índice  (ANA, 2016). 

Também, fora realizado pela CETESB a substituição dos parâmetros nitrato e fosfato por 
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nitrogênio total e fósforo total, mantendo-se os mesmos pesos e curvas de qualidade do IQA-

NSF (PEREIRA, 2014; CETESB, 2015). 

 
 

Fonte: CETESB (1995). 

 

 

 

Figura 2- Curvas de qualidade das águas para cada parâmetro que compões o IQA. 
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Quadro 1 – Padrões de classificação dos níveis de qualidade para os resultados do IQA adotados em 

alguns Estados do Brasil. 

Fonte: ANA, (2016). 

 

1.2.2 Índice de Estado Trófico (IET) 

 

Outro índice importante para o monitoramento dos recursos hídricos é o Índice de 

Estado Trófico (IET). Diferentes dos outros índices mencionados, este utiliza parâmetros 

específicos que identificam a eutrofização do corpo hídrico. Desta forma, o termo eutrofização 

é o crescimento excessivo de algas e cianobactérias ocasionadas pelo aumento da concentração 

de nutrientes, como Fósforo e Nitrogênio, inseridas no meio aquático por ações antrópicas ou 

naturais em um período de médio a longo prazo (ESTEVES, 2011; CETESB, 2015). 

O IET tem a finalidade de avaliar o estado trófico do curso d’água, utilizando 

principalmente a variável Fósforo (agente causador da eutrofização) e clorofila (indicador da 

eutrofização), além destes, usa-se também a variável transparência, porém é pouco utilizada 

nos cálculos por ser influenciada pela turbidez que inviabiliza a sua mensuração (WEINBERG, 

2013; CETESB, 2015). 

Inicialmente, o IET descrito por Carson e modificado por Toledo et al. em 1984, foi 

empregado em reservatórios do Estado de São Paulo para elaborar uma modificação de níveis 

de classificação do estado trófico em ambientes tropicais (WEINBERG, 2013). 

Porém, considerando as interferências distintas que ocorrem em cada ambiente, as 

concentrações de fósforo são elevadas em ambientes lóticos e baixas em ambientes lênticos, 

enquanto para a densidade de clorofila a ocorre o oposto (LAMPARELLI, 2004). 

Assim, o IET proposto por Lamparelli (2004) utiliza três parâmetros (fósforo, clorofila 

e transparência), cada um com sua fórmula e correção para a padronização dos resultados que 

indicam o nível de estado trófico de acordo com os ambientes lóticos e lênticos. A seguir, a 

descrição dos cálculos das variáveis que compõe o IET (EQUAÇÃO 4, 5 e 6) e os níveis de 

estado trófico (QUADRO 2) para o ambiente Lótico.  

Adotado pelos Estados: AL, MG, MT, 

PR, RJ, RN, RS Nível de 

Qualidade 

Adotado pelos Estados: BA, CE, ES, 

GO, MS, PB, PE, SP 

Cor de referência  Faixa Faixa Cor de referência  

AZUL  90< IQA ≤100 ÓTIMA 80 < IQA ≤100 AZUL CLARO 

VERDE 70< IQA ≤90 BOA 52 < IQA ≤ 79 VERDE CLARO 

AMARELO 50< IQA ≤70 ACEITÁVEL 37 < IQA ≤ 51 AMARELO 

LARANJA 25< IQA ≤50 RUIM 20 < IQA ≤ 36 VERMELHO 

VERMELHO 0< IQA ≤25 PÉSSIMA 0 < IQA ≤19 PRETO 
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Onde, 

IET (Pt): Índice de Estado Trófico para a variável Fósforo total em µg/l; 

IET (Cl): Índice de Estado Trófico para a variável Clorofila a em µg/l; 

IET (S): Índice de Estado Trófico para a variável Transparência em metros. 

 

Na Equação 7, o cálculo final do IET será a média aritmética das concentrações das 

variáveis que compõe o índice, obtidos mensalmente. Porém, a CETESB em seus cálculos, 

considerou apenas os dois primeiros parâmetros, pois a variável transparência não é 

representativa por ser afetada pela interferência da turbidez da água, dificultando a sua mensura, 

principalmente nos ambientes lóticos (EQUAÇÃO 8) (CETESB,2015). 

 

 
2

)()( ClIETPtIET
IET


                                                                                                            (8) 

 

 

Também, considera-se na interpretação do resultado do IET, a sazonalidade dos 

processos naturais que ocorrem e interferem no estado trófico dos cursos d’água durante o ano, 

apresentando as médias dos resultados do IET mensalmente, no intuito de identificar estas 

variações anuais do curso d’água (CETESB, 2015). 
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Quadro 2 – Classificação do estado trófico para os valores de IET em ambientes lóticos. 

Categoria                    

(Estado Trófico) 

Valores para 

IET 

Fósforo Total 

(mg/L) 

Clorofila a 

(µg/L) 

Transparência 

(m) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 Pt ≤ 0,013 Cl ≤ 0,74 S ≥ 2,4 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 0,013 < Pt ≤ 0,035 0,74 < Cl ≤ 1,31 2,4 > S ≥ 1,7 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 0,035 < Pt ≤ 0,137 1,31 < Cl ≤ 2,96 1,7 > S ≥ 1,1 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 0,137 < Pt ≤ 0,296 2,96 < Cl ≤ 4,70 1,1 > S ≥ 0,8 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,296 < Pt ≤ 0,640 4,70 < Cl ≤ 7,46 0,8 > S ≥ 0,6 

Hipereutrófico IET > 67 Pt > 0,640  < Cl > 7,46 S < 0,6 

Fonte: Lamparelli (2004); CETESB (2015). 

 

 

1.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E A RELAÇÃO COM A QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS 

 

Ao longo dos anos, as diversas formas de uso e ocupação do solo vêm alterando a 

qualidade das águas devido aos despejos de poluentes não tratados ou que inflijam os 

parâmetros das resoluções vigentes, comprometendo a capacidade de autodepuração do corpo 

receptor. 

Derisio (2012) relata que a poluição hídrica decorrente dos despejos de poluentes a 

montante ou a jusante de pontos de captação de água para abastecimento público pode 

prejudicar o sistema de tratamento devido ao elevado custo de insumos para o tratamento em 

condições favoráveis para o desenvolvimento de algas e comprometimentos das condições 

organolépticas da água.  

As poluições difusas (natural; industrial; urbana e agropastoril), que geralmente ocorrem 

em aglomerados urbanos, são identificados através das variáveis indicadoras que alteram a 

qualidade das águas, porém, em certos períodos das estações do ano, os indicadores são 

mascarados devidos as condições ambientais e climáticas do local (MOURA et al., 2009; 

PEREIRA, 2014). 

Boyacioglu (2007) apud Pereira (2014), ressaltou que em locais com poluição do tipo 

urbana e agropastoril encontra-se a correlação das variáveis: OD, DBO, Nitrogênio, e Sulfato, 

nos corpos hídricos. Por sua vez, a variável coliforme fecal (Escherichia coli) está diretamente 

relacionada com a poluição urbana, devido ao manejo inadequado de resíduos sólidos, 

lançamento de efluentes domésticos e excretas de animais no manancial (PEREIRA, 2014). 

O estado trófico dos recursos hídricos também tem uma relação com os usos do solo, 

pois os acréscimos excessivos de nutrientes por meio do lançamento inadequado de efluentes 
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aquícolas que contém substâncias químicas, fósforo, nitrogênio e nutrientes inorgânicos 

aceleram a eutrofização dos recursos hídricos (MACEDO e SIPAÚBA-TAVARES, 2010). 

Em seus estudos, Frick (2011) ressalta que a contribuição no processo de eutrofização 

pelas atividades de frigoríficos resulta no lançamento de efluentes com elevadas concentrações 

de matéria orgânica, coliformes, e principalmente fósforo e nitrogênio, quando não são 

removidos pelos métodos de tratamentos empregados pelas empresas. Este tipo de poluição, 

afeta os usos da água, especialmente para fins de abastecimento público (DERISIO, 2012).  

Visto que a qualidade da água é o resultado das ações do uso e ocupação do solo, as 

alterações antrópicas mais as condições ambientais no entorno das bacias hidrográficas, como 

o desflorestamento das matas ciliares, favorecem no carreamento de variáveis que alteram as 

condições de padrões do curso d’água intensificando os processos erosivos e assoreamento do 

mesmo (ROCHA, 2014; SANTOS et al., 2014). 

Assim, a preservação destas áreas florestadas é tão importante quanto a implantação de 

gestão adequada para as fontes poluidoras, pois as matas ciliares filtram e retêm mais da metade 

dos nutrientes fósforo e nitrogênio, além de outros tipos de substâncias, que são escoados para 

os mananciais e posteriormente prejudicam a qualidade hídrica (LIMA, 2010). 

 

1.4 A IMPORTÂNCIA DAS ZONAS RIPÁRIAS 

 

Em termos conceituais, a zona ripária é uma área de constantes processos dinâmicos que 

englobam os processos hidrológicos, geomorfológicos e ecológicos que ocorrem em áreas que 

abrangem deste a cabeceira dos corpos hídricos até as vertentes (ZAKIA, 1998; OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2016). 

Porém, como as cabeceiras estão sujeitas a inundações devido a ocorrências de cheias 

nos períodos de precipitações intensas, apresentam um perfil de zona de saturação hídrica mais 

rápida, ocorrendo escoamentos subsuperficiais verticalmente devido ao preenchimento vertical 

e horizontal por águas, e nas vertentes os processos hidrológicos são mais amplos e o seu 

processo de saturação é mais lento (SILVA, 2015; BRESSIANI e SCHMIDT, 2016). 

A vegetação que compõe as zonas ripárias tem uma diferença de localidade, pois as 

áreas das vertentes têm vegetações mais densas e nas áreas próximas dos leitos dos rios são 

denominadas de matas ou florestas ciliares que apresentam grandes diversidades devido as 

inconstâncias destas áreas pelos eventos sazonais. As mesmas desempenham o papel de 

proteger e filtrar os constituintes que podem percolar para os cursos d’água. 
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A necessidade da preservação das zonas ripárias está relacionada com os benefícios que 

as mesmas trazem para as bacias hidrográficas. Estas áreas são importantes pois atuam da taxa 

de vazão dos corpos hídricos, mantendo não só a quantidade por longos períodos, mas também 

a qualidade. Ademais, tem função de: estabilizar o solo presente nas margens, através dos 

processos radiculares das raízes e folhagem da vegetação; interação direta com o ecossistema 

aquático e retenção de partículas e sedimentos e atenuação da radiação solar (ZAKIA, 1998; 

SILVA, 2015; OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2016) (FIGURA 3). 

Segundo Guimarães (2012) e Rocha, F. (2014), a zona ripária desempenha funções de 

reter partículas do solo, permitir maior infiltração da chuva e controlar e manter a vazão em 

eventos de cheia e seca devido a rugosidade no solo e ao sistema radicular, que amortecem das 

gotas precipitadas, dissipam a energia hidrostática da água e retém maior infiltração 

subsuperficial através da presença das vegetações aluviais e de várzea. 

 

 
Figura 3 - Processos da influência das zonas ripárias sobre os cursos hídricos. 
Fonte: Modificado por Likens (1992) apud Zakia (1998). 

 

Estudos bibliográficos realizados por Zakia (1998), evidenciaram que as zonas ripárias 

absorvem e adsorvem particulados de nitrogênio, nitrato, fósforo e fosfato oriundos de 

lixiviações via escoamento superficial ou subsuperficial e deflúvio, com remoções maiores de 

50%, com exceção para o nitrato que nem sempre apresenta maiores remoções devido à falta 

das bactérias denitrificadoras.  

Para a qualidade do recurso hídrico, o papel principal da vegetação presente na zona 

ripária, no caso as matas ciliares, são reter e/ou filtrar os contaminantes agroquímicos, 

sedimentos e particulados orgânicos, contribuindo para a qualidade da água em reduzir os níveis 
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de turbidez, melhorar as condições de temperatura, trocas gasosas de oxigênio e nitrogênio e 

diminuir a ocorrência da eutrofização. 

Por ser uma área vital para a manutenção das bacias hidrográficas, a lei 12.651 de 25 de 

maio de 2012 que dispõe sobre a vegetação nativa, determina as matas ciliares como áreas de 

preservação permanente com a largura de extensão vegetativa variável em relação a largura da 

seção horizontal do determinado curso hídrico (BRASIL, 2012). Porém, essas áreas destinadas 

à preservação permanentes nem sempre é equivalem a área total de uma zona ripária (ZAKIA, 

1998; BRESSIANI e SCHMIDT, 2016). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná está localizado na porção leste do Estado de Rondônia com 

uma população de 131.560 habitantes, segundo as estimativas do IBGE (2016).  

Pela classificação de Köppen, o clima no Estado predominante é do tipo Aw-Clima 

Tropical com chuvas de verão, com precipitações médias anuais de 1.963 mm e temperaturas 

que variam de 24 a 32°C, sendo definido o período úmido entre os meses de janeiro a março, o 

período úmido-seco nos meses de abril a julho, períodos de transição seco nos meses de 

setembro e novembro e transição seco-úmido entre os meses de outubro e dezembro (SEDAM, 

2012). 

O presente estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Urupá, entre as coordenadas 

10º 40’’00’ S e 61º40’’00’ O, a qual contempla uma área de drenagem de 4.172 Km² e apresenta 

404,3 km de comprimento. Parte do curso do rio está disposta na cidade de Ji-Paraná, onde seu 

exutório deságua no Rio Machado, conforme o mapa de localização (FIGURA 4). 

 

Figura 4 - Mapa de localização da área de estudo, bacia hidrográfica do rio Urupá no município de Ji-

Paraná. 
Fonte: Autora, 2016. 

 

 

2.2 PONTOS DE MONITORAMENTO 
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Os pontos de coletas do presente estudo foram determinados próximos ao ponto de 

captação de água da CAERD (Companhia de águas e Esgotos do Estado de Rondônia), que por 

sua vez dista da foz do rio Urupá 1,9 Km. A distância mínima e máxima entre os pontos foi de 

384 a 2.144 metros, sendo 1 ponto dentro do terreno da Empresa CAERD, a 40 metros do ponto 

de captação da água bruta; 2 pontos espacializados próximos ao sistema de abastecimento da 

cidade de Ji-Paraná em área urbana e 2 pontos a montante, mais preservadas (FIGURA 5).  

Porém, durante as campanhas de amostragem, foi necessário a alteração da posição 

geográficas de dois pontos (P1’ e P5’), devido as interferências de turbulência no rio e a 

distância mínima entre os pontos ser menor que 125 metros, respectivamente. Assim, o P1’ foi 

alterado a partir da segunda campanha de amostragem e o P5’ a partir da terceira coleta, sendo 

estes representados pelos pontos na cor verde e amarelo na Figura 5 e substituídos pelas 

marcações de P1 e P5. 

 
Figura 5 - Localização geográfica dos pontos amostrais e suas respectivas ilustrações. 
Fonte: Autora, 2017. 
 

As coletas foram realizadas mensalmente, durante 10 campanhas de amostragem 

(TABELA 1), no intuito de observar as alterações sazonais das variáveis da qualidade da água 

do rio Urupá e os processos de interação com o uso do solo no seu entorno. 

Para adquirir as amostras de água bruta no Rio Urupá, em todas as campanhas, foi 

utilizado um coletor artesanal, o qual possui uma haste regulável de madeira com 3,13m de 

comprimento e na ponta da haste está fixado um recipiente de plástico de 540ml (FIGURA 6C). 
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Para o armazenamento das amostras de água, foram utilizadas garrafas plásticas (frascos) de 

500 ml, sendo utilizado ao todo 5 frascos durante cada campanha de coleta, sendo 1 frasco para 

cada ponto de amostragem (FIGURA 6B).  

 

Tabela 1 - Datas das campanhas de amostragem e os períodos sazonais das coletas no rio Urupá. 

Nº DE 

COLETAS 
DATA DAS COLETAS PERÍODO SAZONAL 

1 27/04/2016 Transição úmido-seco 

2 27/05/2016 Transição úmido-seco 

3 29/06/2016 Transição úmido-seco 

4 27/07/2016 Seco 

5 25/08/2016 Seco 

6 27/09/2016 Seco 

7 26/10/2016 Transição Seco-úmido 

8 16/11/2016 Transição Seco-úmido 

9 23/12/2016 Transição Seco-úmido 

10 13/01/2017 Úmido 

 

Para as amostras destinadas às análises de nitrogênio total, o laboratório Qualittá 

Ambiental disponibilizou 5 garrafas plásticas de 550ml durante cada campanha, visto que as 

análises foram realizadas neste laboratório (FIGURA 6A). 

Todos os frascos foram acondicionados em caixas térmicas durante as saídas a campo e 

posteriormente armazenadas em refrigeradores no laboratório de Limnologia e Microbiologia 

da UNIR até o momento da realização das análises e entrega das amostras destinadas ao 

laboratório Qualittá Ambiental. 

Todas as campanhas de coletas ocorreram no período matutino, geralmente das 8:00h 

às 11:00h. 

 

 
Figura 6 - Materiais utilizados para o acondicionamento (A), armazenamento (B) e coleta (C) das 

amostras de água do rio Urupá. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

2.3 ANÁLISES LABORATORIAIS 
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2.3.1 Análises físico-química e microbiológica da água  

 

A partir das amostras coletadas foram realizadas as análises físico-químicas: Oxigênio 

Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo, Sólidos totais, Turbidez, 

Temperatura e pH, e microbiológicas: Coliformes Termotolerantes e Totais), no laboratório de 

Limnologia e Microbiologia, com o auxílio, dos Laboratórios de Química e de Saneamento 

Ambiental na disponibilização de reagentes e equipamentos necessários para a realização das 

análises, ambos do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná. Não foi possível quantificar o fósforo total devido as 

dificuldades encontrada para aplicar a metodologia, especialmente devido ao equipamento 

autoclave estar desativado. Deste modo foi aplicado uma adaptação da metodologia original 

que possibilita encontrar concentrações de fósforo aparente, sem a utilização de amostras 

autoclavadas, sendo assim possível detectar concentrações de fósforo, no entanto, são 

considerados confiáveis valores acima de 2 mg/L. 

E no laboratório Qualittá Ambiental de Ji-Paraná, foi realizada a análise química de 

Nitrogênio Total. A Tabela 2 apresenta a descrição das análises e suas respectivas 

metodologias. 

 

Tabela 2 - Metodologias empregadas para a realização das análises físico-químicas e microbiológicas. 

PARÂMETROS UNIDADE METODOLOGIA LOCAL DE ANÁLISE 

pH - pHmetro LUTRON modelo 221 in loco 

Temperatura ºC 
pHmetro LUTRON modelo 221 

com sensor termômetro 
in loco 

Turbidez NTU 

Turbidímetro de bancada - 

marca HACH 2100P - SM 2130 

(APHA, 2005) 

LABLIM 

Oxigênio Dissolvido 

- OD 
mg/L NBR 10559 (ABNT, 1988) LABLIM 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio - DBO 

mg/L NBR 12614 (ABNT, 1992a) LABLIM 

Resíduos Totais mg/L NBR 10664 (ABNT, 1989) LABLIM 

Fósforo Total mg/L 
Standat Methods (APHA, 

2005)* 
LABLIM 

Nitrogênio Total mg/L Standat Methods (22º edição) QUALITTÁ AMBIENTAL 

Coliformes fecais e 

totais 
NMP/100mL 

Membrana Filtrante – SM 9222 

(APHA, 2005) 
LABLIM 

Nota: * adaptação para a substituição da NBR 12772 (ABNT, 1992b). 

Fonte: Bezerra, 2014. Rocha, 2014. 

 

O material da membrana quadriculada usada para a filtragem das diluições das 

amostradas é do tipo de acetato de nitrato com porosidade e diâmetros de 0,45 µm 0,44 mm, 
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respectivamente. Posteriormente, as membranas foram acondicionadas nas placas de Petri de 

acrílico (para as coletas realizadas até a 4ª campanha) e também nas placas de vidros (para a 5ª 

campanha de coleta em diante), contendo uma espessa lâmina gelatinosa de meio de cultura 

ChromoCult® Coliform Agar - marca Merck Millipore.  

Depois do período de incubação na estufa por 24 horas à 35 ºC, as colônias de bactérias 

foram contadas para estabelecer o Número Mais Provável (NMP) das Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC/100ml). A seguir, fotos dos materiais utilizados para as análises 

microbiológicas e físico-químicas (FIGURA 7). 

 
Figura 7- Materiais utilizados para as análises microbiológicas (a) e aparelhos e materiais utilizados 

para realizar as análises físico-químicas (b) do presente estudo. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

2.4.1 Índice de qualidade da água (IQA) e Índice de estado trófico (IET) 

 

Para realizar os cálculos do IQA, foi utilizado o memorial descritivo de cálculos da 

CETESB, disponível no link <http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/indice-agua-

volume2.pdf>, como base para aplicação das equações das curvas de qualidade (qi) para cada 

variável que compõe o IQA, para posterior aplicar a Equação 3, descrita no item 1.2.1 pag. 17. 

Para a determinação do IQA total de cada amostragem, foram considerados os parâmetros 

estipulados pela Cetesb, sendo: OD, DBO, pH, turbidez, fósforo, nitrogênio, coliformes fecais 

e sólidos totais. Devido à falta de um padrão para a classificação do IQA no Estado de 
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Rondônia, foi adotado os níveis de qualidade que o Estado de São Paulo utiliza, conforme o 

Quadro 1, descrito no item 1.2.1 pag. 19. 

Para o cálculo do IET, foi utilizada a Equação 4, descrita no item 1.2.2, sugerida por 

Lamparelli (2004), possibilitando o uso apenas de uma variável para compor o índice sem que 

prejudique os resultados obtidos sobre o diagnóstico do recurso hídrico estudado. Então, 

considerou-se apenas os dados da variável fósforo para compor o IET, pois somente foi 

realizado análises para este parâmetro, pois o mesmo compõe o IQA, desta forma poderia ser 

aproveitado no cálculo do índice em questão. 

Como já mencionado no item anterior, o uso do fósforo através da metodologia adaptada 

não desfavorece a fidelidade dos resultados para o IET, sendo que as concentrações encontradas 

para esta variável serão menores, subestimando o fósforo total. 

Cabe mencionar que, a princípio, o trabalho objetivou também mensurar o Índice de 

Qualidade da Água Bruta para fins de Abastecimento Público (IAP) da localidade em estudo, 

porém, as análises que compõem este índice são onerosas e a Universidade não possuía, no 

momento, recursos e nem materiais para a realização de tais análises. Também foi realizado a 

tentativa de buscar patrocínio com os órgãos gestores do município, porém sem êxito. Assim, 

devido às limitações, foi realizado o índice de Qualidade das Águas (IQA) que também 

possibilita a avaliação do manancial para fins de abastecimento público, indicando por meio 

dos níveis de classificação os métodos de tratamento (convencionais e avançados) de acordo 

com a qualidade da água do recurso hídrico. 

 

2.5 SÉRIE HISTÓRICA DE MONITORAMENTO DO RIO URUPÁ 

 

Para complementar o estudo sobre a qualidade do rio Urupá, foram utilizados os dados 

diários disponibilizados pela empresa Caerd, do período de janeiro de 2006 até dezembro de 

2015, totalizando 10 anos de dados. Para a aquisição destes arquivos foram realizadas três 

visitas à concessionária de abastecimento público, dois dias no mês de agosto (03 e 08/08/2016) 

e um dia no mês de fevereiro (10/02/2017), e a obtenção dos dados foi por meio de registro 

fotográfico e com o acompanhamento da Técnica em Química da concessionária. 

 As análises que a concessionária realiza diariamente para a água bruta são: pH, Cor, 

Turbidez. Mensalmente, são realizadas as análises de coliformes totais e fecais das amostras da 

água bruto na Caerd de Porto Velho.  
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Para fins de comparação, será tomada como base a Resolução Conama 357/2005 para 

analisar as médias dos dados diários das variáveis pH, cor aparente e turbidez, para a série de 

10 anos. 

Complementarmente, foi realizada uma análise de tendência para essa série de dados, 

agrupados por períodos com valor de x da equação igual ao número de dados anuais, no caso 

dez, visto que somente para os dados da variável cor o valor de x foi igual a seis, devido 

apresentar falhas na série, começando a partir de 2010. 

 

2.6 GEOPROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 

2.6.1 Aquisição das imagens de satélite 

 

Com relação ao uso e ocupação do solo, buscou-se verificar variações na escala 

temporal, sendo analisadas imagens com um intervalo temporal de 10 anos. Foram utilizadas 

imagens de satélites do ano de 2006 e 2016 para observar as variações presentes na área de 

estudo.  

  Assim, foram adquiridas imagens do Satélite Land Remote Sensing Satellite 5 

(LANDSAT 5) com sensor TM -  Thematic Mapper, imageadas em 16 de julho de 2006, na 

cena 231 com as orbitas 67 e 68, e imagens do LANDSAT 8 com o sensor OLI- espectral 

Operation Land Imager, imageadas em 27 de julho de 2016, na cena 231 e orbita 68. Ambas 

imagens foram adquiridas gratuitamente no site do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) 

(www.dgi.inpe.br/catalogo/).  

O LANDSAT 5 possui sete bandas espectrais com faixas na região do visível e 

infravermelho próximo, médio e termal. Para o presente estudo foram utilizadas as bandas B5, 

B4 e B3 com resolução espacial de 30 metros e uma composição em cor falsa (RGB) da imagem 

(SANTOS, 2013). 

Por sua vez, o LANDSAT 8 possui nove bandas espectrais, sendo que todas as bandas 

têm a resolução espectral de 30 metros, com exceção da banda 8 que apresenta resolução 

espectral de 15 metros. Destas, foram utilizadas as bandas B6, B5, B4 e a banda pancromática 

B8 para posterior realizar a fusão entres as imagens com o intuito de gerar uma imagem com 

composição de cor falsa (RGB) com resolução de 15 metros. 

 Por fim, para a elaboração do mapa de localização e imagens de cada ponto amostral 

das coletas realizadas na área de estudo, foi adquirida imagem do satélite RapidEye – sensor 

REI no ano de 2015 do mês de junho na cena 19 com órbita 20340, disponível no site do 
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Ministério de Meio Ambiente – MMA, para todos os órgãos públicos 

(http://geocatalogo.mma.gov.br/). Tais imagens apresentam uma ótima qualidade de pixels pois 

tem uma resolução espacial de 5 metros, possibilitando uma melhor percepção dos diversos 

alvos que compõem a superfície da terra.  

 

2.6.2 Georreferenciamento e análise de imagem de satélite 

 

No pré-processamento das imagens, foi utilizado o SIG - Sistema de Processamento de 

Informações Georreferenciadas (SPRING) para minimizar as distorções geográficas por meio 

da ferramenta registro, sendo realizado 4 pontos de controle por meio de arquivos vetoriais no 

formato shapefile para as imagens do LANDSAT 5. As imagens do LANDSAT 8 foram 

registradas no ArcGIS. 

Para a etapa de realce das imagens, foi realizado os processos de contraste, mosaico, 

fusão e recorte com o auxílio dos dois SIG’s mencionados no parágrafo anterior. Desta forma, 

para as imagens do Land5 foi realizado o mosaico com as duas cenas 231_67 com 231_68, 

contraste e recorte no programa SPRING. Para as imagens do Land8 foi realizado a fusão das 

bandas coloridas com a pancromática no ArcGIS e os demais processos também no SPRING.  

Depois do tratamento digital das imagens, o próximo passo foi a elaboração dos 

processos de análises das imagens, sendo caracterizado pelas etapas de segmentação e 

classificação. A segmentação é caracterizada pelos agrupamentos em regiões dos pixels 

vizinhos que apresentam semelhanças espectrais, sendo esta etapa de suma importância para 

obter uma classificação satisfatória posteriormente (MENESES e ALMEIDA, 2012). 

A classificação é a identificação de cada região estabelecida na segmentação, através da 

criação de classes temáticas que representam os tipos de usos e/ou elementos da superfície da 

terra por meio das aquisições de amostras destas áreas pelo usuário (SOUZA, 2014). Para o 

primeiro processo, foi utilizado o método de segmentação por crescimento de regiões com 

similaridade 10 para 30 pixels para a imagem Land5 do ano de 2006 e similaridade 5 para 15 

pixels para a imagem Land8 do ano de 2016. 

Depois, foi empregado o processo de classificação supervisionada por regiões pelo 

classificador BATACHARYA com limiar de aceitação de 95% para ambas as imagens. Ao todo 

foram criadas 8 classes temáticas para o uso e ocupação do solo, descritas na Tabela 3.  

Após as análises de imagem, no intuito de gerar mapas temáticos para a discussão sobre 

a área de interesse do estudo, foi realizado o recorte das imagens para delimitar a área de 
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classificação por meio de 2 arquivos vetoriais (100 e 500 metros) no entrono da área de estudo, 

através da realização do buffer do shape da linha do rio Urupá. 

Sabendo que o rio Urupá apresenta largura de mais de 50 metros em alguns trechos, o 

buffer criado de 100 metros a partir do leito do rio, foi realizado para analisar a presença de 

áreas de influencias ripárias, de acordo com o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), que 

determina uma faixa de 100 metros para áreas de APP’s de cursos d’águas com larguras de 50 

a 200 metros. E, o segundo buffer de 500 metros, visando analisar classes em áreas mais amplas 

que podem influenciar a qualidade do rio por meio de poluições difusas. 

 

Tabela 3 - Descrição das características das classes temáticas utilizadas para a classificação da imagem 

do rio Urupá. 

Classes Temáticas Características 

Vegetação Primária 
regiões com características de vegetação arbustiva com maciços densos, identificadas 

como mata ciliar e vegetação de grandes portes 

Vegetação Secundária composta por vegetação rasteira ou herbácea, caracterizados por pastagem ou campos 

Área Urbana caracteriza regiões de áreas residenciais, malha viária e edificações 

Solo Exposto 1 áreas com pouca cobertura vegetal rasteira e/ou com presença de solo arenitos 

Solo Exposto 2 
áreas sem cobertura vegetal, apresentando algumas gramíneas em regeneração e/ou 

com presença de solo arenitos 

Água representado pelo Rio Urupá, afluentes e lagoas 

Represas lagos artificiais ou naturais destinados a atividade de pisciculturas ou represamento 

Savana 
Manchas de savanas arbórea aberta e densa, podendo ter a presença de rochas 

expostas em lugares montanhosos 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

2.7 ANÁLISES ESTATÍSTICA DOS DADOS 
 

No tratamento dos dados de qualidade da água, os mesmos foram organizados por 

período sazonal (úmido, úmido-seco, seco e seco-úmido) para a aplicação das análises 

estatísticas descritivas e analíticas por meio dos softwares Excel 2010 e Action 3.1 da 

Estatcamp e SigmaPlot versão 10 para os dados da série histórica, variáveis do IQA, dos índices 

IQA e IET e das áreas das classes temáticas.  

Fora realizado correções para os valores do pH anual, mensal e sazonal da série histórica 

e dos dados realizados em abril de 2016 a janeiro de 2017, por meio da aplicação da mediana 

para os dados e de acordo com Von Sperling (2001) esta estatística apresenta boas indicações 

de tendências centrais para os dados do pH. 

Para identificar possíveis diferenças significativas dos dados entre os períodos sazonais 

foi testada a normalidade dos dados por meio da análise Shapiro-Wilk, e posteriormente 
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aplicado o teste não-paramétricos Kruskal-Wallis com nível de significância de 5% (α = 0,05), 

sendo rejeitadas hipóteses nulas, quando não há diferenças entre as médias, com p > 0,05. Para 

avaliar correlação entre as variáveis e o índice de qualidade das águas foi realizada a matriz de 

correlação não-paramétrica de Spearman, sendo considerado também o nível de significância 

de 5%. 

Também, foi utilizado a geoestatística Krigagem para visualizar a espacialização dos 

pontos por meio da interpolação dos valores de IQA e IET de cada ponto amostral através do 

software ArcGIS, versão10.1.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SÉRIE HISTÓRICA DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO URUPÁ  

Para o pH, as medianas mensais variaram no período estudado entre 6,13 a 7,80, 

mantendo a qualidade proposta para rios de classe 2 (CONAMA 357/05), onde o pH deve variar 

entre 6 a 9. No ano de 2011 foram registrados valores acima da mediana anual a partir do mês 

de junho, apresentando o maior valor de 8,35 no mês de agosto (FIGURA 8). 

 

Figura 8 - Medianas mensais e anuais do pH durante a série histórica entre os anos de 2006 a 2015 no 

rio Urupá, próximo ao ponto de captação para abastecimento público de Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Adaptado da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD, 2016). 

 

 

Nos anos 2009, 2010 e 2011 apresentaram valores de pH menores do que 6, 

principalmente entre os meses de março e abril, indicando águas ácidas. Somente no ano de 

2010 o comportamento ácido da água ocorreu entre os meses de janeiro a abril. Nos demais 

anos o pH teve variações acima do valor 6, com a tendência do aumento do pH de acordo com 

a regressão linear da média anual.  

Visto que na região na bacia do Urupá predominam solos argissolos e com grande 

potencial de cálcio, no geral a água tende a ser mais alcalina (LEITE, 2004). Porém, nos anos 

que houve queda do pH, há indícios de excesso de matéria carbonácea e nos anos de maiores 

valores de pH, como o caso do ano de 2011, pode ter ocorrido um maior aporte de sólidos 

lixiviados.  

Analisando o comportamento do pH durante os períodos sazonais, nota-se variações 

negativas com relação à mediana nos períodos úmido, úmido-seco e seco-úmido (TABELA 4), 

sendo que no período úmido apresentou a maior variação negativa de -4,9% em relação à 
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mediana com tendência ao aumento (0,4%) e no período seco variação positiva de 3,7% em 

relação à mediana. Já a mediana anual apresentou tendência ao aumente de 0,03% durante a 

série estudada. Houve diferenças significativas entre os períodos úmido com seco, úmido com 

seco-úmido, úmido-seco com seco e seco com seco-úmido, de acordo com teste estatístico de 

Kruskal-Wallis (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 4 - Médias sazonais (±DP), média anual, variação em torno da mediana anual e análise de 

tendência do conjunto de dados, por estação, da variável pH para o período de 2006 a 2015, rio Urupá. 

Período 

 

Mediana 

(±DP) 

Variação 

(%) 
Equação Aumento/Queda N 

Úmido 6,60±0,51 -4,9 c 0,0023x + 6,51 +0,4% 29 

Úmido-seco 6,90±0,53 -0,6 bc -0,0173x + 7,37 -2,3% 30 

Seco 7,20±0,47 +3,7 a 0,0144x + 6,65 +2,2% 28 

Seco-úmido 6,90±0,51 -0,3 b 0,0205x + 6,789 +3,0% 28 

Mediana anual 6,90±0,57  0,0002x + 6,923 +0,03% 115 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis; valores de x=10 anos. 

Fonte: Adaptado da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD, 2016). 

 

 

Os resultados da cor aparente da água, foram analisados a partir do ano de 2010, devido 

à falta de dados nos demais anos da série estudada.  

Sendo o limite estabelecido para classe 2 de 75 mg Pt/L, na Figura 9 pode-se notar que 

todos os anos ultrapassaram o valor limite, principalmente nos anos de 2011, 2013 e 2014, com 

médias anuais acima de 100 mg Pt/L e com tendências ao aumento da variável cor de acordo 

com a regressão linear da média anual. 

 
Figura 9 - Médias mensais e anuais da cor aparente (mg Pt/L) durante a série histórica entre os anos de 

2006 a 2016 no rio Urupá, próximo ao ponto de captação para abastecimento público de Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Adaptado da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), 2016. 
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O valor máximo para a cor aparente da água do rio Urupá foi de 231,5 mg Pt/L registrado 

no ano de 2013 no mês de novembro. Durante a série, entre os meses de julho e agosto foram 

registrados valores abaixo de 67 mg Pt/L, ficando em acordo com o valor limite para classe 2. 

Na Tabela 5, pode-se observar que durante os períodos sazonais, o comportamento da 

variável cor aparente apresentou variação positiva alta no período úmido e seco-úmido e com 

tendência ao aumento de 131,9 % para o período úmido, sendo justificado pelos grandes 

volumes de precipitações nestas estações. Por outra via, no período seco, a variável apresentou 

variação alto negativa em relação à média anual, porém com tendência ao aumento, pois os 

sólidos que foram lixiviados para o curso hídrico ficam retido no leito do rio em altas 

concentrações, favorecendo ao aumento da cor da água. 

No geral, a cor aparente apresentou valores bem distantes durante os períodos sazonais 

sendo influenciados pelo regime hidrológico, com diferenças significativas dos períodos entre 

as transições, com diferenças entre período úmido com úmido-seco e seco, seco com seco-

úmido, úmido-seco com seco e seco-úmido (p ≤ 0,05) e tendência ao aumento durante as 

estações.  

 

Tabela 5 - Médias sazonais (±DP), média anual, variação em torno da média anual e análise de tendência 

do conjunto de dados, por estação, da variável cor aparente para o período de 2010 a 2015, rio Urupá. 

Período 
Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 
Equação Aumento/Queda n 

Úmido 149,70±39,8 +40,3 a 15,491x + 70,489 +131,9% 11 

Úmido-seco 85,96±36 -19,5 b 4,6677x + 79,517 +35,2% 15 

Seco 50,20±21,0 -53,0 c 7,2838x + 23,382 +186,9% 14 

Seco-úmido 136,00±56,2 +27,4 a 7,4146x + 113,03 +39,4% 14 

Média anual 106,70±55,8  5,6598x + 85,26 +39,8% 54 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis; valores de x=6 anos. 

Fonte: Adaptado da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), 2016. 

 

Por fim, os dados para a variável turbidez estiveram de acordo com a CONAMA 357/05 

para a classe 2, com valores abaixo de 100 UNT, porém com tendência ao aumento a partir da 

linear da média anual (FIGURA 10).  

A partir do ano de 2014 a média anual ficou acima de 30 UNT, com uma pequena 

redução no ano de 2015 de 27 UNT. Os valores máximos de turbidez ocorreram nos meses de 

novembro a dezembro com valores acima de 40 UNT com exceção para os anos de 2006, 2007, 

2008 e 2015 e os menores valores foram registrados no ano de 2007 com mínima de 3,52 UNT 

no mês de setembro. 
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Para o comportamento sazonal dos dados para a turbidez nos períodos úmido e seco-

úmido apresentaram variações positivas com tendências ao aumento, e nos demais períodos 

variações negativas em relação à média anual, com destaque para o período úmido-seco que 

apresentou menor variação negativa, com tendência ao aumento de 211,4%  e no período seco 

também com aumente de mais 100%, indicando que nos períodos chuvosos há o incremento de 

sólidos no rio e no período seco ocorre a decantação dos mesmos (TABELA 6). 

 
Figura 10 - Médias mensais e anuais da turbidez (UNT) durante a série histórica entre os anos de 2006 

a 2016 no rio Urupá, próximo ao ponto de captação para abastecimento público de Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Adaptado da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), 2016. 

 

Através da aplicação do teste Kruskal-Wallis, houve diferenças significativas entre os 

períodos úmido com seco e úmido-seco, úmido-seco com seco e seco-úmido, seco com seco-

úmido (p ≤ 0,05). 

Mesmo com o aumento progressivo da turbidez durante a série estudada, os dados estão 

em conformidade com o parâmetro permitido, porém chama a atenção a tendência do aumento 

desta variável, visto que em poucos anos o valor pode ultrapassar o limite de 100 UNT, devido 

as evidências de lixiviações de sólidos estarem ocorrendo intensamente no rio Urupá. 

 

Tabela 6 - Médias sazonais (±DP), média anual, variação em torno da média anual e análise de tendência 

do conjunto de dados, por estação, da variável turbidez para o período de 2006 a 2015, rio Urupá. 

Período 

 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 
Equação Aumento/Queda N 

Úmido 27,26±8,8 +16,6 a 2,1572x + 15,505 +139,1% 29 

Úmido-seco 21,85±7,7 -6,5 b 2,1097x + 9,9804 +211,4% 30 

Seco 10,94±6,1 -53,2 c 0,9856x +5,3116 +185,6% 27 

Seco-úmido 33,10±13,1 +41,4 a 1,4313x + 25,512 +56,1% 29 

Média anual 23,4±12,3  1,6681x + 14,198 +117,5% 115 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis; valores de x=10 anos. 

Fonte: Adaptado da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), 2016. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA 

 

Os resultados analíticos realizados para o rio Urupá estão dispostos na Tabela 7, com as 

médias e os desvios padrão dos cincos pontos amostrais entre as dez campanhas para fins 

comparativo com a Resolução CONAMA 357/2005, que dispões sobre a classificação dos 

corpos d’água e diretrizes para o seu enquadramento e dá outras providências. 

 

Tabela 7 - Médias e desvios padrão (±DP) de variáveis físico-químicas e microbiológicas avaliadas nos 

cincos pontos amostrais. 

Variável 

P1 P2 P3 P4 P5 Resolução 

Conama 

357/05 
Média 

±DP 

Média 

±DP 

Média 

±DP 

Média 

±DP 

Média 

±DP 

Temperatura (ºC) 27,7±1,8 27,8±1,8 27,8±1,9 27,6±1,7 27,6±1,8 40 

Turbidez (UNT) 28,4±22 29,3±22 27,1±21 26,8±20 27,2±18,7 100 

Sólidos Totais (mg/L) 158±100 150±103 170±112 182±182 178±155 500 

pH 7,6±0,4 7,7±0,4 7,7±0,6 7,9±0,7 7,8±0,9 6 a 9 

OD (mg/L) 6,5±2,2 6,5±2 6,3±1,9 6,4±2,1 6,5±1,9 > 5 

DBO (mg/L) 0,8±0,8 0,8±0,7 0,7±0,6 0,8±0,5 0,9±0,7 < 5 

Nitrogênio (mg/L) 1,9±0,9 2,1±0,8 2,1±0,8 2±0,6 2,2±0,7 10 

Fósforo Total (mg/L) 1,8±0,6 1,8±0,8 1,7±0,7 1,8±0,7 1,8±0,6 0,1 

Coliformes Fecais 

(UFC/100ml) 
960±740 1050±694 1170±1159 1040±1411 1620±1243 1000 

Nota: valores em negrito expressam a não conformidade com os padrões da Resolução Conama 357/05. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

3.2.1 Temperatura 

 

A temperatura é um indicativo para as ações em desacordo com a legislação, tal como 

o lançamento de efluentes industriais e também podem expressar as alterações na dinâmica 

físico-química no recurso hídrico durantes os períodos diários e sazonais em resposta aos 

fatores naturais e antrópicos, que são determinantes para as variações do seu comportamento 

(PAULINO, 2014). 

Os efeitos da temperatura sobre os recursos hídricos podem contribuir ou prejudicar o 

mecanismo de autodepuração e o metabolismo dos organismos aquáticos, pois quanto maior a 

liberação de calor das moléculas de água maior será o processo de degradação da matéria 

orgânica e menor será a disponibilidade de oxigênio dissolvido, sendo comum este cenário em 

regiões de clima tropical úmido (SILVA, 2012; PAIVA, 2014).  

Na Figura 11, os dados para a temperatura durante os meses amostrais apresentaram 

poucas variações entre os pontos estudados com médias mensais entre 25 a 32 ºC, apresentando 
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tais valores mínimo e máximo no mês de abril e outubro para os pontos P1 e P3, 

respectivamente. 

Entre os meses de abril a agosto, dezembro e janeiro a temperatura apresentou poucas 

oscilações com valores entre 25 a 28 ºC e nos meses entre setembro a novembro os valores 

apresentaram picos entre 29 a 32 ºC.  

 
Figura 11 - Dados da temperatura em (ºC) nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); 

Balneário Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação para abastecimento público (P4) e área 

urbana (P5), monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Em relação ao perfil de comportamento da temperatura dos pontos amostral durante as 

estações, o período úmido-seco apresentou variações negativas com médias de 26,5±0,7, 

enquanto que no período seco-úmido as varrições foram positivas com médias de 28,9±2,3 em 

relação à média total do conjunto de dados (TABELA 8). 

A média mínima e máxima registrada para a temperatura foi de 26, 3 ºC para ponto P1 

no período úmido-seco devido a maior variação negativa (-0,8%) entre os pontos, já o ponto P3 

obteve a menor variação negativa (-0,3%) no período seco-úmido, apresentando valor próximo 

a média sazonal. No tratamento estatístico dos dados apresentou diferenças significativas 

apenas entre os períodos úmido-seco e seco (p=0,0006), úmido-seco e seco-úmido (p=0,0004) 

de acordo com teste de Kruskal-Wallis para p ≤ 0,05. 

Esperava-se maiores temperaturas nos pontos P4 e P5 por estarem próximos da área 

urbana e conter poucas extensões de matas ciliares, pois com a ausência da cobertura vegetal a 

incidência solar é maior sobre o rio aumentando a temperatura do mesmo. 

Porém, como a área de estudo está inserida no exutório da bacia Urupá, estudos 

realizados por Furlan (2013), mostraram que com a retirada da cobertura vegetal e a 

geomorfologia do local podem intensificar o aumento da temperatura do corpo hídrico devido 
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a junção de fatores climáticos locais. Leite (2004) monitorou o comportamento da temperatura 

no rio Urupá, próximo ao ponto P5 do presente estudo, e registrou valores de 28,2±1,4 ºC para 

a média total e desvio padrão. 

 

Tabela 8 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável temperatura para os 

pontos amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Temperatura ºC 

Pontos  

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média  Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP)  (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 26,3±0,9  -0,8 28,3±1,2 2,2 28,9±2,0 0,0 26,9±0 0,4 

P2 (área rural) 26,5±0,7 0,0 28,6±1,2 3,2 28,7±2,0 -0,7 26,8±0 0,0 

P3 (Balneário) 26,5±0,6 0,0 28,5±1,0 2,9 28,8±2,5 -0,3 26,8±0 0,0 

P4 (área urbana) 26,5±0,6 0,0 28,2±1,1 1,8 28,5±2,2 -1,4 26,8±0 0,0 

P5 (área urbana) 26,6±0,7 0,4 27,8±1,2 0,4 28,5±2,3 -1,4 26,6±0 -0,7 

Média sazonal 26,5±0,7 -4,4 c 27,7±1,2 -0,06 a 28,9±2,3 4,3 ab 26,8±0,1 -3,3 bc 

Média Total 27,72±1,7 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Contudo, todos os pontos analisados não ultrapassaram o valor máximo permitido de 40 

ºC de temperatura para águas de classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05. 

 

3.2.2 Turbidez 

 

A turbidez expressa o quanto de particulados orgânicos e inorgânicos estão presentes no 

meio aquoso através do grau de atenuação da intensidade luminosa. Esta variável é influenciada 

pelas sazonalidades, erosão do solo, escassez de vegetação ripária e excesso de lançamento de 

efluentes com presença de material orgânico (BUZELLI e CUNHA-SANTINO, 2013). 

Assim, o aumento da turbidez afeta diretamente nos processos metabólicos dos 

organismos fotossintetizantes favorecendo a eutrofização do meio, a redução da temperatura da 

água e a redução do oxigênio dissolvido, visto que para fins de abastecimento pode elevar os 

custos de tratabilidade e afetar as atividades de balneabilidade (HELBEL, 2011; PAULINO, 

2014). 

Geralmente, em locais com pouca cobertura vegetal e dependendo do tipo do solo, a 

turbidez apresenta maior concentração no período úmido e o oposto no seco. Na Figura 12, 

pode-se observar exatamente este comportamento, onde a turbidez foi elevada nos meses de 
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maior enchente do rio (abril e dezembro) e apresentou menores valores nos meses de vazante e 

seca hidrológica. Assim, após o mês de abril a turbidez decresceu até o mês de agosto, 

apresentando valor mínimo de 5,11 UNT para o P4. 

 
Figura 12 - Dados da turbidez em (UNT) nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); 

Balneário Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação de abastecimento público (P4) e área 

urbana (P5), monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Na Tabela 9, é possível observar que o comportamento da turbidez nos pontos estudados 

apresentou variação negativa no período seco com média de 7,2±2,0 UNT e maior variação 

positiva no período úmido com média de 47,5±2,5 UNT. Nestes períodos, os pontos que se 

destacaram com a menor e maior turbidez registrada foram os pontos P3 (6,5±1,4 UNT) e P2 

(50,1±0 UNT), respectivamente. 

Porém, as maiores variações dos dados foram registradas na transição úmido-seco 

(±21,2 UNT) com desvio padrão de até 27 UNT para o ponto P4 e as menores variações no 

período seco (±2,0 UNT) com desvio padrão de 1,4 UNT para o ponto P3. No tratamento 

estatístico dos dados apresentou diferenças significativas entre o período seco com período 

seco-úmido e úmido (p=0,0), úmido-seco e seco (p=0,00) de acordo com teste de Kruskal-

Wallis para p ≤ 0,05. 

A variação da turbidez nos pontos amostrais, foi mais expressiva principalmente no 

ponto P2, pois há um maior aporte de areia nas margens do rio e no período de chuvas intensas 

esse material é desprendido e fica disperso no meio líquido, além da matéria orgânica liberada 

pelas folhagens das estruturas arbóreas presente na zona ripária ou que ficam retidas no solo 

nas áreas alagadas com o período da enchente.  

A turbidez nas bacias hidrográficas tende a aumentar no exutório, devido ao acúmulo 

de detritos orgânicos e inorgânicos e ao carreamento de sólidos erodidos. Porém, o uso do solo 

na zona ripária da bacia e a presença de pedras no curso hídrico influencia muito no valor da 
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concentração de tais compostos, contribuindo para a degradação expressiva, 

independentemente se a área afetada está ou não na porção do exutório de uma bacia. Deste 

modo, o ponto P5 apresentou maior turbidez nos períodos úmido-seco e seco. 

 

Tabela 9 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável turbidez para os pontos 

amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

  Turbidez (UNT)   

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 30,2±26,7 -1,9 7,6±1,8 5,6 40,9±17,3 5,7 48,2±0 0,0 

P2 (área rural) 30,6±26,0 -0,6 7,4±2,3 2,8 43,0±18,5 11,1 50,1±0 3,9 

P3 (Balneário) 28,6±24,0 -7,1 6,5±1,4 -9,7 38,8±18,4 0,3 49,1±0 1,9 

P4 (área urbana) 30,8±26,8 0,0 6,7±1,8 -6,9 36,3±13,1 -6,2 46,7±0 -3,1 

P5 (área urbana) 33,6±23,0 9,1 8,0±3,4 11,1 34,7±14,3 -10,3 43,6±0 -9,5 

Média sazonal 30,8±21,4 10,8 b 7,2±2,0 -74,1 c 38,7±14,3 39,2 ab 47,5±2,5 70,9 a 

Média Total 27,8±19,9 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Paulino (2014) encontrou essas particularidades, onde os pontos espacializados 

próximos ao exutório do rio Sinos apresentou diferenças nas concentrações da turbidez, onde 

foi registado valores acima de 100 UNT para áreas muito urbanizadas, visto que a média total 

para esta porção foi entre 50 UNT. 

Estudos realizados deste 1996 mostraram que perto do exutório do rio Urupá a variação 

máxima da turbidez não ultrapassava 50 UNT em períodos de cheia (ZUFFO et al., 2013), 

identificando que a porção do exutório tende a oferecer menores qualidades para o curso hídrico 

em comparação com a nascente, porém se as atividades do uso do solo forem desordenadas e 

intensas pode comprometer ainda mais a qualidade da água em relação a falta de vegetação 

ripária e lançamento de efluentes. 

Em relação ao cumprimento dos valores permitidos para o enquadramento dos corpos 

d´águas, todos os pontos mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido para a turbidez de 

100 UNT para águas de classe 2 de acordo com a Resolução nº 357/05 do CONAMA. 

 

3.2.3 Sólidos Totais 
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De acordo com a CETESB (2009), sólidos totais são os resíduos que ficam retidos após 

a secagem de uma amostra de água a 105ºC, podendo este resíduo presente na água ser 

compostos por sólidos inorgânicos e orgânicos, dissolvidos ou em suspensão.  

Os sólidos podem ter origem de mecanismos de transporte por meio do solo, através do 

arraste onde minerais rochosos entram em contato com o meio aquoso e/ou podem ter origem 

de fontes antrópicas com o lançamento de efluentes sanitários (PAULINO, 2014). 

O excesso de sólidos no curso d´água pode ocasionar o assoreamento e o aumento dos 

processos anaeróbios devido à grande retenção de bactérias no fundo do leito, tornando o meio 

anóxico e afetando a vida de espécies aquáticas (CETESB, 2009; PAULINO, 2014). 

Na Figura 13, observa-se que os sólidos totais apresentaram médias mensais entre 40 a 

300 mg/L com picos entre os meses de abril e agosto e decréscimos nos meses de julho, 

setembro e janeiro. O ponto P4 foi o local com maior aporte de sólidos totais durante as 

campanhas amostrais registrando média total de 182 mg/L de sólidos. Já o ponto P2 teve a 

menor média total entre os pontos com valor de 150 mg/L (TABELA 7). 

 

 
Figura 13 -  Dados dos sólidos totais (mg/L) nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural 

(P2); Balneário Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação para abastecimento público (P4) e 

área urbana (P5), monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Somente o ponto P4, no mês de abril, ficou em desacordo com a resolução 357/05 do 

CONAMA que estipula o valor limite de 500 mg/L para águas de classe 2, os demais pontos 

mantiveram valores abaixo de 430 mg/L de sólidos. 

Conforme a Tabela 10, os sólidos totais apresentaram maior concentração no período 

úmido-seco, com destaque para o ponto P5 que apresentou médias de 373±74mg/L e variações 

positivas de 37% em relação à média sazonal. As menores concentrações de sólidos foram no 

0

100

200

300

400

500

600

abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17

S
ó
li

d
o
s 

T
o
ta

is
 (

m
g
/L

)

Meses

P1

P2

P3

P4

P5

Média Mensal

CONAMA 357/05



47 
 

período úmido (60±52 mg/L) com médias entre 100 mg/L para o ponto P2 a 20 mg/L para o 

ponto P4 e P5, e com variações negativas de -64% em relação à média total. 

Foram observadas diferenças significativas na transição úmido-seco com os períodos 

seco, seco-úmido e úmido (p=0,003), de acordo com teste de Kruskal-Wallis para p ≤ 0,05. 

 

Tabela 10 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável sólidos totais para 

os pontos amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Sólidos totais (mg/L) 

Pontos Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

P1 (Balneário) 153,3±70 -43,8 186,7±181 55,6 167,0±31 31,5 60,0±0 0,0 

P2 (área rural) 233,0±163 -18,3 106,7±50 -11,1 127,0±61 0,0 100,0±0 66,7 

P3 (Balneário) 273,0±31 0,0 113,0±162 -5,8 160,0±53 26,0 60,0±0 0,0 

P4 (área urbana) 333,0±197 22,0 173,0±216 44,2 93,0±61 -26,8 20,0±0 -66,7 

P5 (área urbana) 373,0±64 36,6 120,0±122 0,0 93,0±58 -26,8 20,0±0 -66,7 

Média sazonal 273,0±131 62,9 a 120,0±140 -28,4 bc 127,0±128 -24,2 b 60,0±52 -64,2 c 

Média Total 167,6±129 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

A quantidade de sólidos presente na água são geralmente determinados pela vazão, 

precipitação, velocidade do ar, condição das encostas e lançamento de efluentes. Silva (2012), 

apresentou estudos de sólidos em suspensão presente no rio Madeira, onde a menor 

concentração ocorreu no período úmido com valor de 60 mg/L, enquanto no período seco foi 

de 155mg/L.  

Assim, tais valores podem ser comparados a valores de igarapés em áreas com pouca 

cobertura vegetal e estado de eutrofização. Rocha (2014), constatou valores de mais de 400 

mg/L no período seco-úmido no igarapé Água Pura da cidade de Ji-Paraná. 

Assim, acredita-se que no P5 a quantidade de sólidos foi maior no período úmido-seco 

por ter mais quantidade de sedimentos em suspensão devido ao movimento do vento nas 

encostas com pouca vegetação, além disso, nas campanhas de coleta foi presenciado dragas 

para a retirada de areia, o que movimentava as massas de água, submergindo os sólidos 

sedimentados no fundo do leito.  
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Por sua vez, no período úmido, devido ao volume de água do rio ter aumentado, os 

sólidos ficaram sedimentados e tiveram menor concentração de sólidos suspensos por serem 

carreados com maior velocidade.  

 

3.2.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) é a concentração de íons de hidrogênio presente em 

uma solução os quais determinam condições de acidez (pH < 6), neutralidade (pH entre 6 a 7) 

e alcalinidade (pH >7), sendo influenciado pela presença de sólidos e gases dissolvidos através 

das atividades de dissolução das rochas, interação da interfase água com a atmosfera, oxidação 

da matéria orgânica e fotossíntese (VON SPERLING, 2005). 

Como mostra a Figura 14, as medianas mensais ocorreram entre 7,5 a 8,5, com exceção 

dos meses de setembro e janeiro que tiveram medianas abaixo de 7,5. Os valores máximos 

acima de 8,5 foram registrados nos meses de abril (P3, P4 e P5) e julho (P1). No mês de 

setembro foram registrados os menores valores, entre 5,5 (P5) e 7 (P1). 

 
Figura 14 - Dados do pH nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); Balneário Monte 

Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação para abastecimento público (P4) e área urbana (P5), 

monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Todos os pontos apresentaram comportamento alcalino, principalmente nos períodos de 

transições do úmido-seco (7,9±0,4), seco-úmido (7,9±0,2) e no período seco, devido aos efeitos 

da lixiviação dos materiais minerais do solo no início e término das ocorrências das 

precipitações que amentam o pH. E no período de chuvas intensas não houve variação do pH 

em relação à mediana total (Tabela 11). Houve diferença significativa apenas entre a transição 
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úmido-seco com o período úmido (p=0,02), de acordo com teste de Kruskal-Wallis para p ≤ 

0,05. 

Devidos aos processos limnológicos, as águas superficiais se diferem das águas 

subterrâneas através das trocas de íons presentes no ar, no solo e entre os organismos aquáticos. 

Assim, as águas superficiais podem apresentar um comportamento mais alcalino (pH= 4 a 9), 

quando os organismos fotossintetizantes, como as algas, utilizam o gás carbônico em seus 

processos metabólicos reduzindo este no meio hídrico, além da presença de carbonatos. Já as 

águas subterrâneas podem ser ácidas devido ao excesso de gás carbônico em seu meio (pH= 

5,5 a 8,5) (GUIMARÃES, 2012). 

 

Tabela 11 - Medianas sazonais (±DP) e variação em torno da mediana total da variável pH para os 

pontos amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Med. Variação 

(%) 

Med. Variação 

(%) 

Med. Variação 

(%) 

Med. Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 7,7±0,1 -2,5 7,8±0,8 -1,3 7,6±0,2 -3,8 7,2±0 -7,7 

P2 (área rural) 7,9±0,2 0,0 7,9±0,8 0,0 7,7±0,2 -2,5 7,6±0 -2,6 

P3 (Balneário) 7,9±0,4 0,0 7,7±1,0 -2,5 7,8±0,3 -1,3 7,2±0 -7,7 

P4 (área urbana) 8,5±0,4 7,6 8,4±1,2 6,3 7,7±0,2 -2,5 7,5±0 -3,8 

P5 (área urbana) 7,8±0,7 -1,3 7,9±1,4 0,0 7,9±0,1 0,0 7,4±0 -5,1 

Mediana sazonal 7,9±0,4 1,3 a 7,9±0,9 1,3 ab 7,9±0,2 1,3 a 7,8±0,2 0,0 b 

Mediana Total 7,8±0,6 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

O ponto P4 apresentou os maiores valores, sendo o ponto mais alcalino. Durante as 

campanhas amostrais, foi relatado os transtornos das ocorrências de algas nesse local que 

estavam provocando nas tubulações para captação de água. Então, as algas podem estar 

relacionadas a esse aumento do pH, além de outros fatores, como a lixiviação dos materiais 

mineralógicos (LEITE, 2004; PAULINO, 2014). 

Leite (2004) explica que a microbacia do Urupá está em uma área com grande 

capacidade de trocas de cátions Ca2+, devido os sais dissolvidos serem de rochas mais jovens 

como o basalto, consequentemente tornando o ambiente hídrico alcalino, pH básico. Em seus 

estudos, o valor máximo encontrado para o pH no rio Urupá foi de 7,6. 

O comportamento do pH em igarapés urbanos, nos períodos úmido e seco apresentaram 

maiores elevações para os valores do pH entre 6 a 7,5 indicando que no período úmido o 
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aumento do volume do curso hídrico favorece na diluição de ácidos carbonatos e no período 

seco não ocorreu a entrada dos compostos que acidificam o meio (ROCHA, V., 2014). Segundo 

Paiva (2014), o aumento do pH está relacionado com as intensas atividades dos fitoplânctons, 

principalmente em condições de elevadas temperaturas. 

 Todos os dados ficaram na faixa estabelecida para o padrão de qualidade de água para 

corpos de água de Classe 2 -  pH entre 6 a 9 (CONAMA 357/2005). 

 

3.2.5 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

Oxigênio dissolvido é a concentração do gás oxigênio solúvel presente no meio líquido 

(VALENTE, et al., 1997). As fontes do oxigênio podem ser via atmosfera em seus processos 

externos e também através das reações bioquímicas que ocorrem dentro do recurso hídrico. 

Assim, para a captura do oxigênio no ambiente atmosférico envolve as condições de 

solubilidade do oxigênio na água, a qual variam de acordo com a pressão e temperatura 

exercidas no meio, sendo que em altitudes de 0 e 1000 metros a 25ºC o curso hídrico apresenta 

concentrações de saturação de oxigênio de 8 mg/L (VALENTE, et al., 1997; GUIMARÃES, 

2012; SILVA, 2012). 

Na Figura 15, os pontos apresentaram valores de OD entre 3,7 e 9,3 mg/L, com poucas 

variações entre os pontos na maioria dos meses amostrais. Os meses de abril, agosto e outubro 

apresentaram boas condições de oxigênio dissolvido em conformidade com a Resolução 

Conama 357/05, com valores acima de 5 mg/L. Os demais meses (maio, julho, setembro e 

novembro) não foram apresentados na discussão devido à possíveis erros na análise de OD 

nessas amostras, resultando tal suposição da observação de valores inconsistentes, optando-se 

pela não utilização de tais dados. 

Porém, no mês de junho, todos os pontos ficaram abaixo do valor recomendado e para 

os meses de dezembro e janeiro, os pontos P4 e P1 ficaram abaixo de 5 mg/L e os demais pontos 

apresentaram valores próximos, entre 5 e 5,8 mg/L.  

Para os dados de OD nos períodos sazonais no rio Urupá, as maiores médias ocorreram 

no período seco (8,8±0,4 mg/L) devido as variações positivas em relação à média total, e as 

menores médias ocorreram no período úmido, com variações negativas de -17,2% (TABELA 

12). 

Desta forma, nos períodos úmido-seco e úmido, por apresentarem variações negativas, 

o OD apresentou condições de redução no meio hídrico e os períodos seco e seco-úmido, 
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apresentam condições boas de oxigenação, principalmente no período seco. De modo geral na 

estação seca o OD obteve maiores valores (7,2 mg/L) do que na estação chuvosa (5,9 mg/L).

 

Figura 15 - Dados do OD nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); Balneário Monte 

Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação para abastecimento público (P4) e área urbana (P5), 

monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral no ano de 2016 a 

janeiro de 2017. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

No tratamento estatístico dos dados, houve diferenças significativas entre a transição 

úmido-seco com período seco (p=0,001) e período seco com período úmido (p=0,007), de 

acordo com teste de Kruskal-Wallis p ≤ 0,05.  

Silva (2012) encontrou diferenças de concentrações para o OD nos rios amazônicos de 

águas brancas no período seco e úmido, sendo que no período seco os rios de águas brancas 

apresentam maiores valores de OD devido à presença de pouco sólidos dissolvidos, a maior 

incidência solar e consequentemente, maior produção dos organismos fotossintetizantes, ao 

contrário do período úmido que tendem a ter maior aporte de sólidos. 

Esperava-se maiores valores de OD nos pontos P1e P3, locais com presença de muita 

rocha exposta no curso d’água provocando desfiladeiros de água, onde provoca aeração natural 

e deste modo a incorporação do oxigênio no meio líquido. Contudo, os valores baixos de OD 

indicam a presença de matéria orgânica nos períodos de vazante e enchente e elevados valores 

de sólidos em suspensão foram registrados nestes pontos, apresentando comportamento 

contrário em comparação aos pontos P4 e P5, que apresentaram aumento de OD. 
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Tabela 12 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável OD para os pontos 

amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

OD (mg/L) 

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 5,4±2,4 -1,8 8,8±0 0,0 7,3±2,5 12,3 4,9±0,0 -7,5 

P2 (área rural) 5,8±2,6 5,5 8,4±0 -4,5 7,0±2,5 7,7 5,3±0,0 0,0 

P3 (Balneário) 5,4±2,4 -1,8 8,6±0 -2,3 6,5±2,0 0,0 5,0±0,0 -5,7 

P4 (área urbana) 5,5±2,6 0,0 9,3±0 5,7 6,1±2,1 -6,2 5,6±0,0 5,7 

P5 (área urbana) 5,8±2,5 5,5 9,0±0 2,3 6,3±1,7 -3,1 5,6±0,0 5,7 

Média sazonal 5,5±1,9 -14,1 b 8,8±0,4 37,5 a 6,5±1,7 1,6 b 5,3±0,3 -17,2 b 

Média Total 6,4±1,9 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

3.2.6 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A DBO é a quantidade de oxigênio dissolvido consumido nos processos de respiração 

dos microrganismos que degradam a matéria orgânica, exercendo a autodepuração nos corpos 

hídricos (VALENTE, et al., 1997). Assim, quando aumenta a presença da matéria orgânica 

maior será o consumo do oxigênio presente do curso d’ água indicando poluição por meio dos 

despejos de efluentes domésticos, industriais e excreções de viveiros de animais (PAULINO, 

2014). 

Quando há valores elevados para a DBO, é um indicador do aumento da microflora 

presente no meio hídrico, que posteriormente pode interferir no equilíbrio da vida aquática, 

além de produzir sabores e odores desagradáveis e, consequentemente, obstruir os filtros de 

areia utilizados geralmente nas estações de tratamento de água (CETESB, 2009). 

A média da DBO durante a campanha amostral oscilou entre os valores de 0,3 a 1,8 

mg/L de oxigênio. As maiores demandas de consumo de oxigênio com valores acima de 1,5 

mg/L foram expressas nos pontos P1, P2 e P5 no mês de abril, ponto P5 no mês de agosto e 

pontos P1 e P2 no mês de outubro (FIGURA 16). Os demais meses (maio, julho, setembro e 

novembro) não foram apresentados na discussão, como já mencionado no item anterior, devido 

à possíveis erros dos valores de DBO na realização da análise. 
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Os menores valores de DBO ocorreram entre meses de junho (0,3mg/L), dezembro 

(0,85mg/L) e janeiro (0,32mg/L) com destaque para os pontos P1, P3 e P4 que apresentaram 

valores menores que a média de 0,32 mg/L. 

Na Tabela 13, é possível observar que maior consumo de OD foi na estação seca 

(1,4±0,5mg/L) com variações positivas de 40% em relação à média total. Por sua vez, o período 

úmido apresentou as maiores variações negativas, com média de 0,2±0,2mg/L. 

Os pontos P4 e P5 apresentaram valores de DBO entre 1,37 mg/L e 2,25 mg/L no 

período seco. No período úmido-seco o P3 apresentou menor valor de consumo de OD (0,64 

mg/L) e no período úmido o consumo de oxigênio foi nulo para o P1, P2 e P3. No ponto P4 e 

P5 apresentou baixo consumo de OD com valores menores do que 0,5 mg/L. Não houve 

diferença significativa entre os períodos apresentado, de acordo com teste de Kruskal-Wallis 

para p > 0,05. 

 

 
Figura 16 - Dados da DBO nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); Balneário 

Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação de abastecimento público (P4) e área urbana (P5), 

monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Contudo, todos os pontos apresentam uma condição boa de oxigênio disponível para os 

processos de depuração no regime hídrico do rio Urupá. Apenas o ponto P5 ficou acima da 

média de 1,5 mg/L entre os demais pontos no período seco. Esse fato ocorreu devido ao ponto 

P5 estar situado em área de maior pressão urbana e deste modo possivelmente ocorreu elevada 

concentração de lançamento de efluentes domésticos neste período. 

Segundo Silva (2012), os rios de águas brancas apresentam maior DBO na seca com 

menores variações nos valores (1,11 a 1,49 mg/L) do que na cheia com maiores variações (0,2 
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a 1,43 mg/L), visto que quando a DBO apresenta valores abaixo de 5 mg/L indica que corpo 

hídrico não apresenta influência de atividades antrópicas intensas e as condições ambientais no 

mesmo estão preservadas. 

Todavia, o processo de depuração do rio apresentou ser rápido, mantendo a condição 

ótima do consumo de OD não ultrapassando o valor limite de 5 mg/L, ficando os valores de 

acordo com o preconizado pela resolução CONAMA 357/05. 

 

Tabela 13 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável DBO para os pontos 

amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

  DBO (mg/L)   

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

Média 

(±DP) 

Variação 

(%) 

P1 (Balneário) 1,07±1,1 18,9 1,25±0 -10,7 1,37±0,6 14,2 - - 

P2 (área rural) 1,16±0,9 28,9 1,08±0 -22,9 1,27±0,8 5,8 - - 

P3 (Balneário) 0,64±0,8 -28,9 1,05±0 -25,0 1,21±0,5 0,8 0,1±0 -47,4 

P4 (área urbana) 0,75±0,6 -16,7 1,37±0 -2,1 1,05±0,6 -12,5 0,32±0 68,4 

P5 (área urbana) 1,18±0,9 31,1 2,25±0 60,7 1,17±0,3 -2,5 0,53±0 178,9 

Média sazonal 0,9±0,7 -10,0 ab 1,4±0,5 40,0 a 1,2±0,5 20,0 a 0,19±0,2 -81,0 b 

Média Total 1,0±0,6 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

3.2.7 Nitrogênio Total 

 

Nitrogênio Total é o conjunto das concentrações dos compostos nitrogenados 

inorgânicos (amônia, nitrito e nitrato) e orgânicos (dissolvidos e em suspensão) presente no 

curso hídrico decorrentes do ciclo do nitrogênio, sendo um importante nutriente para o 

crescimento dos microrganismos (VON SPERLING, 2005). Porém, com o excesso dos 

compostos amônia, nitrato e nitrito apresentam efeitos negativos no meio hídrico, prejudicando 

a fauna aquática e a saúde dos seres humanos, sendo usados como indicadores sobre os estágios 

das poluições (VON SPERLING, 2005; GUIMARÃES, 2012; ROCHA, 2016). Esta variável é 

utilizada para identificar a qualidade do recurso hídrico por meio da poluição antrópicas dos 

despejos de esgotamento e fertilizantes presentes no solo. 

Para a produção primária, o nitrogênio e o fósforo são nutrientes necessários para o seu 

desenvolvimento, sendo importante ter um controle na concentração destes nutrientes nos lagos 
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e rios, pois podem favorecer para o crescimento exagerado de cianobactérias e macrófitas 

aquáticas, comprometendo a dinâmica bioquímica no meio hídrico e favorecendo a eutrofização 

(GUIMARÃES, 2012; PAULINO, 2014; ROCHA, V., 2014). 

Como já mencionado, o nitrato que compõe o IQA foi substituído pelo nitrogênio total, 

assim o valor permito para esta variável de acordo com a resolução Conama 357/05 é de 10 

mg/L, mas, em alguns casos, quando o nitrogênio é um fator limitante da eutrofização a sua 

concentração não deve ultrapassar 2,18 mg/L (CONAMA 357/05). 

Na Figura 17, todos os pontos apresentaram valores inferiores aos 10 mg/L 

recomendados pela resolução Conama 357/05 durante os meses amostrais, com médias mensais 

entre 1 a 3 mg/L. Ao avaliar o nitrogênio em condições de eutrofização, na qual o valor limite 

é de 2,18 mg/L N, os pontos P2, P3 e P5 apresentaram valores acima de 2,5 mg/L, no mês de 

dezembro, os pontos P4 e P5 no mês de maio e os pontos P1, P2 e P3 no mês de outubro. Não 

foram apresentados os demais meses (abril, junho, agosto, setembro) devido aos erros 

encontrados nos valores de nitrogênio, pois foram fornecidos apenas valores para os resultados 

do nitrogênio amoniacal, justificado pelos equívocos entre a secretaria e os técnicos do 

laboratório Qualittá Ambiental no formulário de realização das análises. 

 

 
Figura 17 - Dados do nitrogênio total nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); 

Balneário Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação de abastecimento público (P4) e área 

urbana (P5), monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses de maio a janeiro de 2017. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Todos os pontos apresentaram maiores médias durante os períodos de transições com 

variações positivas de 19% e médias entre 2,1 a 2,5 mg/L, visto que os pontos P4 e P5 

apresentaram pouca variação entre as médias durante os períodos de transições. Já no período 

seco apresentou as menores médias com variações negativas de -57%, com destaque para o 

ponto P1 que apresentou menor média entre os pontos (TABELA 14). 
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No tratamento estatístico dos dados houve diferenças significativas entre o período 

úmido-seco com o período seco e úmido (p=0,004), e entre o período seco com seco-úmido 

(p=0,00004), de acordo com teste de Kruskal-Wallis para p ≤ 0,05. 

A ocorrência da elevação dos valores de nitrogênio total no ponto P5 durante os meses 

estudados pode estar relacionada com os despejos de efluentes domésticos, pois o mesmo está 

em área de influência urbana e com pouca cobertura vegetal na zona ripária em algumas 

extensões na margem do rio. 

Ramos (2015), encontrou médias para o nitrogênio total entre os valores de 2,98±1,13 

mg/L no período seco e 2,29±0,8 mg/L no período chuvoso para o rio Jaguarí, visto que em 

meses de chuvas intensas foi registrado concentração de 12,7 mg/L N, destacando a ocorrência 

da poluição por fontes difusas. 

 

Tabela 14 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável nitrogênio para os 

pontos amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

  Nitrogênio (mg/L)   

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 1,3±0 -38,1 0,4±0 -55,6 2,5±0,5 0,0 2,2±0 15,8 

P2 (área rural) 1,6±0 -23,8 0,92±0 0,0 2,7±0,4 8,0 2,1±0 10,5 

P3 (Balneário) 1,8±0 -14,3 0,98±0 8,9 2,7±0,6 8,0 1,7±0 -10,5 

P4 (área urbana) 2,9±0 38,1 1,3±0 44,4 2,1±0,2 -16,0 1,7±0 -10,5 

P5 (área urbana) 2,8±0 33,3 1,06±0 17,8 2,5±0,3 0,0 1,9±0 0,0 

Média sazonal 2,1±0,8 0,0 ab 0,9±0,3 -57,1 c 2,5±0,4 19,0 a 1,9±0,2 -9,5 b 

Média Total 2,1±0,7 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Marmontel (2014) explica que a zona ripária bem preservada e com vegetação ciliar é 

essencial para reduzir a entrada de nutrientes e partículas de solos, a qual atua como barreira 

nas microbacias reduzindo concentrações de nitrogênio e fósforo no meio hídrico. Em seus 

estudos, áreas das nascentes com cobertura vegetal apresentaram variações abaixo de 2 mg/L 

N enquanto áreas mais desflorestadas tiveram concentrações entre 4 a 9 mg/L N. 

 

3.2.8 Fósforo  

 

O fósforo total indica a concentração dos compostos orgânico e inorgânico (polifosfato 

e ortofosfato) do fósforo presente no curso hídrico. As formas orgânicas provem da dissolução 
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dos constituintes mineralógicos do solo e da decomposição da matéria orgânica e as formas 

inorgânicas de fontes antrópicas, como efluente doméstico e industrial e excretas de animais 

(CAPANEMA, 2015). 

Para os resultados das análises de fósforo apresentadas, ressalta-se que não representam 

todos os componentes do fosforo total, conforme explicitado no capitulo 2.4, página 30, sendo, 

portanto, tais medidas possivelmente subestimadas. 

Conforme ilustrado na Figura 18, todos os pontos nos meses amostrais apresentaram 

valores acima do permitido de 0,1 mg/L estabelecido pela Resolução Conama 357/05. A média 

mensal apresentou pouca variação entre os meses de maio a outubro e com aumento das 

concentrações de fósforo a partir do mês de novembro com valores acima de 2,3mg/L. A média 

mínima registrada foi de 1,12 mg/L no mês de agosto e máxima de 2,75 mg/L no mês de 

dezembro. 

Na Tabela 15, verifica-se que os períodos seco-úmido e úmido apresentaram as maiores 

médias sazonais com variações positivas em relação à média total para as concentrações de 

fósforo de até 29%, enquanto no período seco apresentou as menores médias (1,21±0,08mg/L). 

Os pontos P2 e P4 apresentaram as maiores variações positivas entre os pontos no período 

úmido, com médias de 2,5 mg/L. 

 
Figura 18 - Dados do fósforo nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); Balneário 

Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação para abastecimento público (P4) e área urbana (P5), 

monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Houve diferenças estatísticas entre o período seco com os períodos seco-úmido e úmido 

(p=0,00), período úmido-seco com os períodos seco e seco-úmido, de acordo com teste de 

Kruskal-Wallis para p ≤ 0,05. 
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Ramos (2015) encontrou médias para o fósforo menores do que 0,22mg/L entre os 

períodos das estações seco e chuvosa, sendo registrado máxima de 2,5 mg/L no período chuvoso 

e mínima de 1,35mg/L no período seco para concentrações de fósforo total no rio Atibaia. Já 

Buzelli (2013), encontrou valores acima do limite permito da resolução Conama 357/05 no 

período da seca (0,20 mg/L) e menores valores na cheia (0,05mg/L). 

As elevadas concentrações de fósforo nos pontos P2 e P5 podem estar relacionados com 

o uso do solo, visto que o ponto P2 está em uma área que tem atividades de pecuária e 

pisciculturas e o ponto P5 em área urbana. Assim, Paiva (2014) e Arruda (2016) explicam que 

a concentração do fósforo presente nos rios é oriunda de despejos de efluentes domésticos, 

fertilizantes agrícolas, além da dissolução do nutriente presente nos sedimentos minerais 

ligados ao cálcio e ferro. 

Vale destacar que, atualmente, tem ocorrido a expansão acelerada atividades 

piscicultoras no estado, que apresenta uma produção de 75.023.145 kg de peixe com 3.290 

propriedades licenciadas, sendo que o município de Ji-Paraná é um dos principais munícios 

produtores de peixe, com mais de 1.000 unidades piscicultoras (IBGE, 2014; ROCHA, 2015). 

Além disso, no período de transição seco-úmido as chuvas intensas retiram o fósforo 

presente no solo e nos sedimentos por meio da lixiviação para os rios, aumentando carga de 

nutrientes e contribuindo para o processo de eutrofização. 

 

Tabela 15 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável fósforo para os 

pontos amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Fósforo (mg/L) 

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 1,6±0,4 0,0 1,3±0,1 8,3 2,2±0,7 -8,3 2,4±0 9,1 

P2 (área rural) 1,5±0,3 -6,3 1,2±0,1 0,0 2,5±1,1 4,2 2,5±0 13,6 

P3 (Balneário) 1,6±0,4 0,0 1,2±0,1 10,0 2,4±0,9 0,0 1,3±0 -40,9 

P4 (área urbana) 1,5±0,3 -6,3 1,2±0,1 0,0 2,3±0,7 -4,2 2,5±0 13,6 

P5 (área urbana) 1,6±0,3 0,0 1,2±0,1 0,0 2,3±0,7 -4,2 2,4±0 9,1 

Média sazonal 1,6±0,3 -5,9 b 1,2±0,1 -29,4 c 2,4±0,7 19,0 a 2,2±0,5 29,4 ab 

Média Total 1,7±0,7 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

3.2.9 Coliformes Fecais  
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A variável microbiológica compreende a concentração de bactérias do grupo coliformes 

que tem a fermentação da lactose de até 45 ºC denominados de coliformes Termotolerantes ou 

totais e as bactérias que pertencem a este grupo são: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter 

e Citrobacter (CETESB, 2009; PAULINO, 2014). Este grupo pode ser encontrado facilmente 

no solo ou na água onde haja elevadas concentrações de matéria orgânica e decomposição do 

solo.  

Porém, devido a origem destes organismos na água ou no solo serem distintas, foi 

intitulada outra denominação de coliformes fecais, sendo exclusivamente deste grupo bactérias 

do gênero Escherichia coli (E. coli) pois tem origem das fezes de seres de sangue quente, como 

os seres humanos, mamíferos e aves (CETESB, 2009). 

Assim, a variável coliforme fecal é o mais utilizado como indicador de contaminação 

fecal, pois em rios destinados para balneabilidade e abastecimento público a sua presença em 

valores elevados acima do limite permitido pode afetar a saúde pública através de doenças 

gastrointestinais (CAPANEMA, 2015). 

Na Figura 19, os dados para as análises de coliformes fecais E. coli apresentaram 

expressivas variações, com picos entre os meses de abril e novembro com médias mensais 

maiores que 2000 UFC/100ml. Os meses que permaneceram em conformidade com a resolução 

Conama 357/05 foram junho, julho, agosto, outubro e janeiro, com média mínima de 100 

UFC/100ml.  

 
Figura 19 - Dados dos coliformes fecais nos pontos Balneário Bernardi (P1); Propriedade rural (P2); 

Balneário Monte Castelo (P3); Próximo ao ponto de captação para abastecimento público (P4) e área 

urbana (P5), monitorados no rio Urupá em Ji-Paraná/RO durante os meses da campanha amostral. 
Fonte: Autora, 2017. 
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Para as médias sazonais, conforme demostra a Tabela 16, as maiores concentrações 

ocorreram nas transições, com variações positivas de até 24% para o período seco-úmido. As 

menores médias sazonais ocorreram período úmido, com variações negativas de -60%. O ponto 

P5 apresentou maior média entre os pontos, registrada no período seco (2133 UFC/100ml) e os 

pontos P1 e P4 apresentaram mínimas no período seco (300 UFC/100ml) e úmido (200 

UFC/100ml). Não houve diferença significativa entre os períodos de acordo com teste de 

Kruskal-Wallis, para p > 0,05. 

Assim, somente nos períodos seco e úmido os pontos apresentaram conformidade com 

a Resolução Conama 357/05 não ultrapassando o valor de 1000 UFC/100ml, com exceção do 

ponto P5 no período seco. Os demais períodos evidenciaram a presença de contaminação fecal 

a partir de lançamento de esgotamento sanitário e lixiviação das fezes de animais presentes nos 

solos para o curso hídrico, principalmente no período do início das chuvas. 

De acordo com Oliveira et al. (2014), com a redução das precipitações e menores vazões 

no rio, a concentração de coliformes tende a aumentar demasiadamente devido a ocorrência de 

lançamento pontual de efluente sanitário no curso hídrico. Porém, quanto a contaminação 

ocorre no solo ou nos tributários dos rios, com o aumento das taxas de precipitações, estes são 

lixiviados para o meio hídrico contribuindo para o aumento das concentrações de coliformes 

(ARRUDA,2016). 

 

Tabela 16 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total da variável coliformes fecais 

para os pontos amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Coliformes fecais (UFC/100 ml) 

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 1100±557 -22,9 300±200 -65,4 1600±866 10,6 600±0 30,4 

P2 (área rural) 1167±513 -18,2 700±755 -19,3 1433±907 -1,0 600±0 30,4 

P3 (Balneário) 1400±1588 -1,9 567±551 -34,6 1800±1308 24,4 400±0 -13,0 

P4 (área urbana) 1833±2770 28,5 633±551 -27,0 933±702 -35,5 200±0 -56,5 

P5 (área urbana) 1633±896 14,4 2133±1815 146,0 1467±1343 1,4 500±0 8,7 

Média sazonal 1427±1258 22,2 a 867±1046 -25,8 ab 1447±941 23,9 a 460±167 -60,6 b 

Média Total 1168±1069 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 
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Segundo Paulino (2014) e Rocha, V. (2014), os pontos de monitoramento situados em 

áreas urbanas que não tem acesso ao saneamento básico e/ou que residem perto das margens 

dos rios ou em tributários do mesmo, agravam a situação da concentração de coliformes, 

principalmente do gênero E. Coli. 

Em questões de balneabilidade, de acordo com as classificações da resolução 

CONAMA 274/00, nos períodos de transições todos os pontos apresentaram condições 

insatisfatórias (>800 UFC/100ml de E.Coli); os pontos P1, P3 e P4 (período seco) e P1, P2 e 

P5 (período úmido) apresentaram condições satisfatórias  com valores ≤ 800 UFC/100ml de 

E.Coli; os pontos P1 (seco) e P3 (úmido) com condições muito boa com valores ≤ 400 

UFC/100ml de E.Coli e somente o P4 (úmido) apresentou condições excelente (<200 

UFC/100ml de E.Coli). 

Visto que no presente estudo tem dois pontos com finalidade de atividades de 

balneabilidade (P1 e P3), ambos se mostram em estar com condições “satisfatórias” e “muito 

boa”, sendo inversamente proporcionais nos períodos sazonais seco e úmido. Ou seja, quando 

o ponto P1 apresenta condições “muito boa” no período seco, o ponto P3 apresenta condições 

“satisfatórias” no período úmido. 

Porém, a atenção se deve para os períodos de transições, onde as condições de 

balneabilidade se tornam impróprias para atividade de contato direto. 

 

3.3 ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA) DO RIO URUPÁ  

 

Os resultados do IQA para os pontos amostrais durante os meses estudados 

apresentaram variações entre 48 a 73, indicando condições de qualidade da água que tendem 

do aceitável à boa. Somente ocorreram valores fora desta faixa nos pontos P2, P3 e P4 (Figura 

20). Os pontos P2 e P3 apresentaram maiores amplitudes, considerando os valores fora do 

conjunto de dados, com valor máximo de 84, ocorrido no mês de julho. O ponto P4 apresentou 

o menor valor, de 46,5, no mês de abril. 

Assim, 25% dos dados do IQA apresentaram condições de qualidade de água aceitável 

para os pontos P3 e P5. Para todos os cincos pontos amostrais, 50% dos dados do IQA ficaram 

na faixa 55 a 60, caracterizando uma condição boa para a qualidade da água e 75% dos valores 

do IQA ocorreram entre 60 a 65, também representado condições boas para o rio Urupá, com 

destaque para o ponto P3 que apresentou maior variabilidade dos percentis em relação aos 

demais pontos e com a maior concentração de 75% dos valores de IQA. 
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Figura 20 - Box-plot dos valores do índice de Qualidade das águas (IQA) dos cincos pontos de 

monitoramento no rio Urupá entre os meses de abril/16 a janeiro/17, Ji-Paraná/RO. 
Nota: Foi adotado os níveis de classificação do Estado de São Paulo para os resultados do IQA. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

De acordo com a Tabela 17, o IQA para o rio Urupá apresentou nos períodos de 

transições as menores médias com variações negativas de 7% e no período seco maiores médias 

(65,5±10), com variações positivas de 11,2% em relação à média total, apresentando o aumento 

da qualidade da água com o fim das ocorrências das precipitações e redução da qualidade nos 

períodos de transições para o período seco e úmido (FIGURA 21). 

O ponto P2 em relação aos demais pontos, apresentou variação expressivas, visto que 

no período seco apresentou variação positiva de 5,8% e no período seco-úmido teve uma 

redução de 3% (Figura21). No tratamento estatístico apresentaram diferenças significativas 

entre o período de transição úmido-seco para o seco (p=0,008) e do período seco par ao seco-

úmido (p-0,001), de acordo com teste de Kruskal-Wallis para p ≤ 0,05. 

Dependendo das concentrações e frequências das poluições pontuais ou difusas, 

condições nas zonas ripárias e dos ciclos hidrológicos, as variações sazonais que o IQA pode 

sofrer tende a revelar a situação de degradação do ambiente hídrico, sendo que do sentido foz 

à nascente a qualidade das águas no período úmido alternam da classe ruim a aceitável e no 

período seco a qualidade tende a aumentar chegando a classe boa (PAULINO, 2014; ARRUDA, 

2016). 

De acordo com a Tabela 18, as variáveis fósforo, coliformes fecais e turbidez 

apresentaram correlação significativa (p=0,04) com o IQA, sendo a maior correlação com a 
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turbidez (p=0,02). Assim, os níveis de qualidade da água são reduzidos quando há o aumento 

das concentrações das variáveis fósforo, coliformes fecais e turbidez. 

 

Tabela 17 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total do índice IQA para os pontos 

amostrais no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 58±2,1 3,4 65,6±6,2 0,2 53,6±3,4 -2,5 56,8±0 -3,7 

P2 (área rural) 56,6±1,5 0,9 69,3±14 5,8 53,2±4 -3,3 57,5±0 -2,4 

P3 (Balneário) 56,9±7 1,4 68,9±13,4 5,2 54,9±7,6 -0,2 61,1±0 3,7 

P4 (área urbana) 55±8 -2,0 63,7±8,6 -2,7 57±5,6 3,6 61±0 3,6 

P5 (área urbana) 54,1±4,3 -3,6 60,1±11 -8,2 56,2±5,7 2,2 58,9±0 -0,2 

Média sazonal 56,1±4,7 -4,8 b 65,5±10 11,2 a 55±4,9 -6,6 b 59,±1,9 0,2 ab 

Média Total 58,9±7,9 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (p ≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Entre as variáveis, o fósforo apresentou correlação significativa com o nitrogênio 

(p=0,05) e turbidez (p=0,0005), sendo fortemente influenciável por estas variáveis em relação 

ao seu aumento. Por sua vez, a DBO apresentou correlação positiva com OD, com significância 

de p=0,02. 

 

Figura 21 - Interpolação por Krigagem para o índice IQA durante os períodos sazonais úmido-seco (A), 

seco (B), seco-úmido e (C) e úmido (D). 
Fonte: Autora, 2017. 
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A correlação entre o IQA e as variáveis fósforo e coliformes possivelmente aconteceram 

devido as concentrações destas estarem em limites superiores ao permitido pela Resolução 

Conama 357/05, influenciando na redução da qualidade da água do rio Urupá. 

Segundo Faria (2012), ao analisar a qualidade da bacia do Ribeirão Guaratinguetá, em 

pontos localizados em áreas com considerável preservação, o IQA apresentou classe regular 

com tendências para a classe boa, porém as atividades de agropecuária e áreas urbanas 

favorecem para o aumento das variáveis fósforo, nitrogênio, coliformes fecais e DBO, 

reduzindo a qualidade hídrica. 

Pereira (2014), explica que quando há a relação de uma das variáveis limitantes de 

eutrofização (fósforo e nitrogênio), são relacionadas ao lançamento de efluentes de 

agroquímicos ou de pisciculturas e esgotos domésticos no meio hídrico, justificando a relação 

de ambas. 

Tabela 18 - Coeficientes da Matriz de correlação das variáveis físico-químicas e microbiológicas e do 

IQA no rio Urupá, com as médias dos cinco pontos amostrais. 

 IQA pH T Fós ST OD DBO Coli. F Nit. Turb. 

pH 0,20 1,00         

Temperatura 0,42 -0,16 1,00        

Fósforo -0,67 -0,22 -0,33 1,00       

Sólidos t. -0,16 0,45 -0,49 -0,03 1,00      

OD 0,22 0,38 0,38 -0,24 0,43 1,00     

DBO -0,10 0,50 -0,15 0,26 0,59 0,72 1,00    

Coliformes f. -0,81 -0,13 -0,30 0,50 0,49 0,10 0,28 1,00   

Nitrogênio 0,04 -0,09 0,26 0,63 -0,23 0,05 0,30 0,03 1,00  

Turbidez -0,72 0,01 -0,52 0,92 0,11 -0,14 0,39 0,49 0,41 1,00 

Nota: valores em negrito expressam conjunto de dados que apresentaram correlação significativa (p ≤ 0,05). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

3.4 ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) DO RIO URUPÁ  

 

O índice IET é um indicador utilizado na determinação do grau de eutrofização do curso 

hídrico através das concentrações do agente causador (Fósforo) e do agente de efeito (clorofila) 

(CETESB, 2013). O excesso do nutriente fósforo provoca o crescimento exagerados das 

macrófitas aquáticas e das algas impedindo a entrada da radiação solar no meio líquido, 

afetando os processos fotossintéticos dos organismos primários, além de reduzir a capacidade 

de autodepuração do curso hídrico (FOLLADOR, 2010). 
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Como foi realizado somente as análises para a variável fosforo, o IET estudado analisou 

o grau de condições favoráveis para a ocorrência da eutrofização através do agente causador.  

Conforme ilustrado na Figura 22, os pontos analisados apresentaram poucas variações 

percentis estando entre a faixa de 71 a 75 graus trófico. Todos os pontos apresentaram percentis 

menores que 50% para valores entre 71 e 72, demonstrando poucas variações e mais de 75% 

representou os valores entre 73,8 a 74,7 do IET.  

 

Figura 22 - Box-plot dos valores do IET dos cincos pontos de monitoramento entre abril/16 e janeiro/17 

do rio Urupá, Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O grau trófico para o rio Urupá apresentou maiores médias no período seco-úmido e 

úmido (74,0±1,8) devido as variações positivas de +2,1% em relação à média total, e no período 

seco ocorreram as menores médias com variações de -2,1%, apresentando um ambiente em 

estado hipereutrófico (IET >64) com característica de elevadas concentrações de fósforo e 

situações propícias para a produção excessiva de algas durante todos os períodos por ano 

(TABELA 19 e FIGURA 23). 

Segundo a CETESB (2009) e Barreto, et al. (2013), o nível máximo de eutrofização no 

curso hídrico, denominado de hipereutrófico, apresenta condições elevadas de matéria orgânica 

e nutrientes e por sua vez redução das concentrações de oxigênio disponível comprometendo o 

ecossistema aquático ocasionando mortandade de peixes, floração de macrófitas, algas e 

cianobactérias, inviabilizando a destinação da água para os múltiplos usos.  

Assim, a eutrofização é o reflexo do que ocorre no entorno dos recursos hídricos, onde 

os usos do solo aceleram o seu processo natural, comprometendo a biodiversidade biológica 

deixando o meio anóxico e provocando riscos à saúde pública por meio das toxinas das 
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cianobactérias e das algas azuis, quando utilizada a água para abastecimento sem tratamentos 

avançados e contato primário através das atividades de recreação (FOLLADOR, 2010; 

BARRETO, et al., 2013). 

No tratamento estatístico dos dados, apresentaram diferenças significativas entre o 

período seco com a transição seco-úmido (p=0,001) e a transição úmido-seco com o período 

úmido (p=0,04), de acordo com teste de Kruskal-Wallis para p ≤ 0,05. 

 

Tabela 19 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média total do IET para os pontos amostrais 

no rio Urupá nos períodos sazonais úmido-seco, seco, seco-úmido e úmido. 

Pontos 

Amostrais 

Úmido-seco Seco Seco-úmido Úmido 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) 

Média Variação 

(%) (±DP) (±DP) (±DP) (±DP) 

P1 (Balneário) 72±1,2 0,0 71±0,6 0,0 73,8±1,8 -0,3 74±0 0,4 

P2 (área rural) 72±1,0 0,0 70,9±0,5 -0,1 74,3±2,5 0,4 75±0 0,4 

P3 (Balneário) 72±1 0,0 70,8±04 -0,3 74±2,2 0,0 71±0 0,4 

P4 (área urbana) 71,9±1 -0,1 70,8±03 -0,3 73,9±1,8 -0,1 75±0 0,4 

P5 (área urbana) 72±1,1 0,0 70,7±04 -0,3 74±1,8 0,0 74,3±0 0,4 

Média sazonal 72±0,95 -0,7 b 71±0,4 -2,1 c 74±1,7 2,1 a 74±1,5 2,1 a 

Média Total 72,5±1,8 

Notas: os índices a, b, c indicam conjuntos de dados que não são grupos similares com diferença significativa de 

variância (α≤ 0,05) de acordo com o teste de Kruskal – Wallis (n=15 por período, com exceção do período úmido 

com n=5). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na Figura 23, é possível observar que as médias dos pontos amostrais apresentaram 

poucas variações entre os períodos, com declínio nos valores classificatórios no período seco, 

com IET de 70,4, repetido entre os pontos P2 a P5. Com o início das precipitações o IET se 

eleva, atingindo o valor máximo de 76,3 para o ponto P2. 

Assim, foi verificado que o comportamento do IET é influenciado pelos períodos 

sazonais, onde os períodos de maiores incidências solares, temperatura elevada e incremento 

rotineiro de nutrientes e pouca turbidez favorecem para o aumento dos processos de 

eutrofização (CETESB, 2010). 

Maiores valores de grau trófico predominaram no período chuvoso devido a maior 

concentração de nutrientes presentes nos tributários ou no solo, oriundos de lançamento de 

efluentes sanitários e de criação de animais. 

Buzelli (2013), explana que a poluição pontual pelo lançamento de efluentes pode ser 

identificada quando no período seco ocorre o aumento do IET, chegando ao estado 

hipereutrófico, dependendo da concentração do nutriente causador. 
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Para Alves (2012), a distribuição dos valores medianos para o fósforo próximos indicam 

o lançamento constante de efluentes doméstico, mesmo que seja apenas um ponto poluidor e 

distante da área de despejo. Ainda segundo o mesmo, o comportamento do fósforo e da clorofila 

em seus estudos foram inversos, pois a maior concentração de Pt foi no período seco, enquanto 

que a clorofila obteve maiores concentrações no período úmido. 

 

Figura 23 - Interpolação por Krigagem para o índice IET durante os períodos sazonais úmido-seco (A), 

seco (B), seco-úmido e (C) e úmido (D). 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Follador (2010) explica que quanto menor o estado trófico do curso hídrico maior será 

a concentração de OD, a qualidade do odor e sabor da água e alta biodiversidade devido a menor 

interferência da turbidez e maior incidência solar. 

Contudo, em um ambiente eutrofizados que tem grande interferência dos fatores 

ambientais como temperatura, turbidez e incidência solar, há a diferença entre os valores do 

IET (Fósforo) e IET (Clorofila), pois a clorofila é vulnerável a tais interferência, apresentando 

valores menores em relação aos cálculos para o fósforo e assim, sendo importante a 

aplicabilidade das duas variáveis para o IET (CETESB, 2010). 

 

3.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA MICROBACIA DO RIO URUPÁ 

 

Por meio das análises espaciais, foi possível quantificar os usos do solo na microbacia 

do rio Urupá e também no entrono da área que compreende o estudo.  
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Na Figura 24, observa-se que no centro-oeste da imagem para o ano de 2016, ocorreu 

aumento de fragmentos de vegetação e expansão das áreas urbanas e de savana quando 

comparados com a imagem classificada do ano de 2006. Devido a resolução das imagens serem 

um pouco diferentes, no ano de 2016 teve mais segmento para serem classificados, o que gera 

mais detalhes e quantidades das classes criadas, apresentando poucas diferenças de 

classificação em relação a imagem de 2006. 

De acordo com a Tabela 20, em 2016 houve a redução da classe solo exposto de 8,7% 

devido ao crescimento da vegetação remanescentes em áreas desta classe (solo exposto 1 e 2) 

e uma pequena redução na vegetação primária de 2,5%. Já a vegetação secundária teve aumento 

de 4,6%, na qual pode ser percebido essa classe na porção perto da foz do rio Urupá (FIGURA 

24). Além da vegetação, as classes represas e área urbana também tiveram aumento de 0,45 e 

0,43%, respectivamente. 

 
Figura 24 - Imagens classificadas entre os meses de julho dos anos de 2006 e 2016 da bacia do rio 

Urupá, Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Segundo estudo de Furlan (2013), a bacia Urupá já apresentava o formato espinha de 

peixe deste 1987, devido ao intenso avanço agrícola das atividades econômicas de agricultura 

e pecuária familiar e estágios intermediários de ocupação em áreas de projetos de assentamentos 

rurais do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no Estado de 

Rondônia (SAITO, et al., 2011), sendo que no centro até a foz da bacia intensificou as extensas 
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áreas de atividades agrícolas e pecuária, além das atividades mais recentes de represamento 

para criação de peixes ou para áreas de lazer dos condomínios. 

O buffer com 500 metros no ano de 2006, na Figura, 25 destacou a maior porcentagem 

para a classe solo exposto com 48,8 % de área.  Para o comportamento do uso do solo no ano 

de 2016, apresentou a redução de duas classes temáticas, sendo o solo exposto 1 e vegetação 

secundária (18,37% e 3,27%) e o aumento para as demais classes com percentuais mais 

relevantes para os temas solo exposto 2 (8,45%), área urbana (4,94%) e vegetação primária 

(4,32%) (TABELA 20). 

 

Tabela 20 - Diferenças comparativas entre as áreas em hectares e (%) a partir da classificação das 

imagens da bacia do rio urupá no mês de julho de 2006 e 2016. 

Classes 

temáticas 

Bacia do rio Urupá Buffer com 500 metros APP com 100 metros de largura 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 

área (ha) 
área 

(%) 
área (ha) 

área 

(%) 

área 

(ha) 

área 

(%) 

área 

(ha) 

área 

(%) 

área 

(ha) 

área 

(%) 

área 

(ha) 

área 

(%) 

Água 968,9 0,2 2613,8 0,6 93,6 4,1 92,4 4,1 72,6 14,6 71,9 14,8 

Represa 105,4 0,0 2016,0 0,5 6,8 0,3 52,1 2,3 0,0 0,0 13,9 2,9 

Urbano 757,4 0,2 2521,7 0,6 183,2 8,1 300,9 13,4 13,0 2,6 26,9 5,6 

Veg. Primária 150530,2 36,1 139915,2 33,6 421,1 18,6 496,2 22,0 139,1 28,0 159,9 33,0 

Veg. Secundária 61641,5 14,8 80745,7 19,4 398,4 17,6 326,9 14,5 124,8 25,2 70,1 14,5 

Solo exp. 1 184817,9 44,3 148187,2 35,6 1147,5 50,6 720,8 32,0 141,8 28,6 89,2 18,4 

Solo exp. 2 3191,9 0,8 26734,7 6,4 9,6 0,4 195,0 8,7 1,8 0,4 36,9 7,6 

Savana 15258,6 3,7 13418,7 3,2 6,7 0,3 67,0 3,0 2,9 0,6 15,5 3,2 

TOTAL 417271,8 100,0 416153,0 100,0 2267,0 100,0 2251,2 100,0 496,0 100,0 484,3 100,0 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2016. 

 

Por último, a área de APP estabelecida para o rio Urupá de 100 metros, apresentou o 

mesmo comportamento da classificação para o buffer de 500 metros, onde houve redução das 

classes solo exposto 1 e vegetação secundaria (10,17% e 10,69%) e aumento das demais classes, 

com destaque para solo exposto 2 (7,26%) vegetação primária (4,97%) e área urbana (3,0%), 

apresentados na Tabela 20 e Figura 26. 

A classes água para todo os cenários estudados, nas imagens apresentou pouca diferença 

no volume entre os anos analisados, com aumentos de 0,06% para toda a microbacia. Para 

Paulino (2014), a classe água em uma imagem pode indicar também o volume de precipitação 

e áreas de agricultura com irrigação. 

Para aferir os quantitativos das áreas das classes temáticas entre os pontos, observou 

maiores porcentagens para a classe vegetação primária em todos os pontos amostrais, com 

variações de 30 a 60%. O ponto P5 apresentou porcentagem próximas entre as classes vegetação 

primária e área urbana, ambos ocupando 30% da área total de 40.000 m2 (FIGURA 27). A 

classe represa apresentou 10% de área nos pontos P3 e P5, já as demais classes apresentaram 
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abaixo de 20% de área para os pontos amostrais, com exceção da classe água que apresentou 

22% de área no ponto P1. 

 

 

Figura 25 - Imagens classificadas entre os meses de julho de 2006 e 2016 da área de estudo com buffer 

de 500 metros do rio Urupá, Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Figura 26 - Imagens classificadas entre os meses de julho de 2006 e 2016 da área de estudo com buffer 

de 100 metros do rio Urupá, Ji-Paraná/RO. 
Fonte: Autora, 2017. 
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Os dois primeiros pontos (P1 e P2) apresentam vegetações riparias nas duas margens do 

rio, porém nos dois últimos pontos (P4 e P5) a presença de vegetação é escassa, principalmente 

nas margens esquerda. O ponto P3 apresentou a presença de áreas represadas, que podem ser 

representadas pelas áreas alagadas, que fora presenciado nos dias de coleta do presente estudo. 

Desta forma, a correlação positiva do nitrogênio pode estar relacionada com a classes área 

urbana no ponto P5 e com as áreas de represamento nos pontos P3 e P5, evidenciando 

escoamento de efluentes para o curso hídrico e acúmulo de lixiviados de agroquímicos 

presentes no solo. 

 

 

Figura 27 - Classes temáticas para cada ponto amostral no rio Urupá, 2016. 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2016. 

 

 

Assim, a classe área urbana apresentou aumento significativo, sendo representado 

principalmente entre os pontos P3 (10,1%) e P4 (7,9%) e P5 (32,0%), por questões de 

abastecimento público, a urbanização pode gerar agravos ao manancial devido a intensificação 

da eutrofização. Embora o ponto P4 esteja a 40 metros do ponto de captação da água, ainda 

apresenta área de vegetação primária (50,8%) maior do que os dos pontos P3 e P5, gera 

preocupação na transformação do cenário do ponto P4 se tornar igual ao ponto P5. 

No tratamento estatístico dos dados, não foi verificada correlação significativa (p > 

0,05) entre os dados de uso e ocupação (considerando apenas as classes vegetação do uso do 

solo) e os dados de qualidade da água.  

Porém, são observados altos valores para o coeficiente de correlação entre os mesmos, 

sendo que no período seco houve correlações negativas com as variáveis turbidez e DBO (r = -
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0,9) e correlação positiva para o IQA para a média total nos pontos amostrais (r = 0,9) e negativa 

com a DBO (r = -0,9) (TABELA 21).  

Assim, corrobora-se a afirmação de que a vegetação é um fator importante para 

manutenção da qualidade da água durante os períodos estudados por reduzir as concentrações 

da turbidez e matéria orgânica a ser degradada, especialmente durante o período seco, em que 

o corpo hídrico torna-se mais vulnerável a fatores externos, devido a menor capacidade de 

diluição em consequência da redução de seu volume.  

Estudos de Pereira (2014), considerando as correlações dos usos do solo com as 

variáveis, identificaram relações positivas (r = 0,27) entre a classe formação florestais com o 

pH e relações negativas com nitrogênio e fósforo, favorecendo no aumento da qualidade do 

regime hídrico, já as áreas urbanas apresentam correlações negativas com o pH (r = -0,32) e as 

piscicultoras correlações positivas (r = 0,30) com as variáveis fósforo total e nitrogênio total. 

Em sua maioria, as correlações verificadas pelo presente estudo são superiores ao trabalho 

supracitado. 

 

Tabela 21 - Coeficientes da Matriz de correlação das variáveis físico-químicas e microbiológicas e dos 

índices IQA e IET em relação aos usos do solo (considerando a somatória da vegetação primária e 

secundária na área de estudo), através das médias sazonais e total dos dados dos cinco pontos amostrais. 

 USOS DO SOLO (CLASSE VEGETAÇÃO) 

 úmido-seco Seco seco-úmido úmido Média 

pH -0,10 0,30 -0,10 0,20 0,56 

TEMPERATURA -0,22 0,80 0,31 0,22 0,80 

FÓSFORO -0,56 0,21 0,60 -0,20 -0,10 

TURBIDEZ -0,70 -0,90 0,50 0,80 -0,21 

NITROGÊNIO -0,10 -0,10 0,67 -0,50 0,40 

SÓLIDOS TOTAIS -0,30 -0,60 0,31 0,58 -0,30 

COLIFORMES F. -0,10 -0,30 0,20 -0,21 0,00 

OD -0,46 -0,60 0,10 -0,31 -0,50 

DBO -0,70 -0,90 0,10 -0,41 -0,90 

IQA 0,40 0,80 -0,30 0,50 0,90 

IET -0,70 0,21 0,60 -0,20 0,00 

Nota: valores em negrito expressam conjunto de dados que apresentaram nível de significância próximo a 5% (p 

= 0,08). 

Fonte: Autora e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2016. 

 

Toledo e Nicolella (2002), encontraram correlações positivas das áreas urbanas entre a 

variável fósforo, reduzindo a qualidade da água principalmente nos pontos com influência desta 

classe temática. No presente estudo, as áreas de vegetação reduziram as concentrações das 

variáveis turbidez e DBO aumentando a qualidade da água principalmente no período seco.  
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Aguiar et al. (2015), encontrou correlação positiva de r = 0,72 para o IET em relação 

aos usos do solo, ocorrendo a redução da qualidade da água em nível trófico principalmente 

nos períodos chuvosos. Zanini et al. (2010), também encontrou diferença significativa no 

período chuvoso, porém sugeriu que o aumento do IET está relacionado com os usos agrícolas 

do que com as áreas urbanas. Já no presente estudo não apresentou correlações com o IET, 

porém houve correlações positivas com o IQA, indicando a influência das áreas de vegetação 

que desempenham o aumento da qualidade hídrica. 

Desta forma, observando a miúde as correlações entre o uso do solo e o IQA, em que 

houve uma variação do r de -0,3 no período seco-úmido, a 0,8 na seca, fica evidente a grande 

variação nas inter-relações dos elementos influentes nesse índice com o uso do solo em 

diferentes períodos do ano. Segundo Trindade (2013) é necessário que quase todas as variáveis 

que compõem este índice tenham relações positivas para influenciar na alteração do resultado 

deste índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, foi possível compreender o comportamento do rio Urupá por meio da 

análise dos dados da série de 10 anos. O recurso hídrico apresentou tendências para o aumento 

das variáveis turbidez, cor e pH, com destaque para os dados da turbidez, expressando o grande 

aporte de sedimentos que o rio vem acumulando. 

Nas análises individuais das variáveis que compõe o índice IQA, as médias totais 

apresentaram valores em conformidade com os padrões de qualidade, indicando condições de 

qualidade boa da água para fins de abastecimento e atividades de balneabilidade. Porém, as 

variáveis fósforo e coliformes fecais ficaram em desacordo com os padrões limites. Com 

exceção do ponto P1, os demais apresentaram condição péssimas para atividades de contato 

primário e possíveis elevações no custo para a tratabilidade da mesma para a destinação de 

consumo humano.  

Com relação a determinação dos índices de qualidade, o IQA apresentou qualidade boa 

nos pontos amostrais durante os períodos do ano, contudo as melhores condições de qualidade 

ocorreram no período seco, com médias de 65, e nos períodos de transições este índice sofreu 

influências significativas negativas das variáveis fósforo, coliformes fecais e turbidez, devido 

aos usos do solo no entorno do rio.  

Por sua vez, o IET apresentou o maior nível trófico, hipereutrófico, em todos os períodos 

estudados para os pontos amostrais, indicando má condições de qualidade da água devido ao 

aumento das concentrações de fósforo. 

Através dos dados das imagens classificadas, foram constatadas áreas de vegetação 

ripária entre os pontos estudados, sendo evidenciado diferenças entre as classes para o ano de 

2006 e 2016 por meio do acréscimo de vegetação remanescente na bacia do rio Urupá superior 

a 10 anos atrás. 
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Os pontos P1 e P5 apresentaram comportamentos de qualidades opostos, em que o 

primeiro ponto mostrou condições ótimas de qualidade, devido 60% de sua área ser 

representada pela classe de vegetação primária, e enquanto o último ponto apresenta 30% de 

área urbana com pouca vegetação primária. Assim, os valores das variáveis fósforo e nitrogênio 

foram menores no P1, evidenciando a importância da preservação das zonas ripárias que 

auxiliam na retenção parcial das concentrações destes nutrientes para o meio hídrico e no P5 os 

altos valores destes nutrientes e coliformes fecais apontam as falhas ou a falta de saneamento 

básico e zoneamento municipal, devido a urbanização em áreas ripárias que intensificam a 

supressão da vegetação ciliar. 

Desta feita, os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios para a avaliação da 

qualidade da água do rio Urupá, podendo servir de subsídio para a concessionária de 

abastecimento público do município de Ji-Paraná para efetuar ações conjuntas com os órgãos 

ambientais para garantir níveis de qualidade do manancial aceitáveis, por meio de medidas de 

reflorestamentos em áreas com supressão de vegetação ripárias, além de trabalhos de 

conscientização com a população e comunidades para auxiliar na preservação do mesmo.  

Ainda, é relevante o uso destes índices pela concessionária para avaliar a qualidade do 

manancial, implantação de régua linimétrica na margem do rio e pluviômetro para monitorar o 

volume do rio através da cota e da quantidade de precipitações no manancial. 

Por fim, para os trabalhos futuros, recomenda-se as análises de clorofila para quantificar 

o estado trófico não só pelo agente causador, mas também pelo agente de resposta do IET e 

análises da água dos principais tributários do rio Urupá que sofrem forte influência das áreas 

antropizadas para identificar e compreender quais fatores e usos do solo alteram mais esse 

manancial, para posteriormente aplicar medidas de mitigação satisfatória à real condição do 

curso hídrico. 
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