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1. RESUMO 

A qualidade dos corpos hídricos localizados próximos às áreas urbanas podem 

sofrer alterações em função das ações antrópicas que ocorrem em seu entorno, 

originando problemas sócio ambientais. O trabalho em questão tem como objetivo 

analisar a interferência urbana na qualidade das águas do ribeirão do Agudo no 

município de Morro Agudo, SP. Para esta finalidade estão sendo realizadas análises 

periódicas de oxigênio dissolvido (OD), temperatura e pH. 

Até o momento foram realizadas três coletas no período de dezembro de 2014 a 

julho de 2015 em seis pontos de amostragem. Os resultados preliminares indicam que 

o ribeirão do Agudo está enquadrado como classe 4 estando de acordo com o Decreto 

10.755/77. Além disso, os baixos níveis de OD e forte odor, sugerem contaminação 

por matéria orgânica que devem ser provenientes de efluentes domésticos lançados 

sem o devido tratamento prévio. 

2. INTRODUÇÃO 

A urbanização interfere diretamente na qualidade dos corpos hídricos, de certa 

forma os poluentes que degradam o meio são advindos principalmente do lançamento 

de efluentes domésticos, industriais, escoamento superficial da área urbana e rural.  

Uma das formas mais importantes de poluição nos cursos d’água é a introdução 

de grandes quantidades de matéria orgânica, que acarreta redução ou até mesmo o 

esgotamento do oxigênio dissolvido na água. No ambiente aquático, quando grande 

quantidade de material orgânico sofre decomposição em um curto período de tempo, 

a quantidade de oxigênio diminui pois é consumido neste processo pelos 

microorganismos gerando diversos impactos negativos ao meio ambiente. 

Elaborar estudos dos corpos hídricos e determinar os pontos críticos é 

fundamental para a gestão e melhoria na qualidade de vida da fauna, flora e da 

sociedade que dependem deste recurso. O ribeirão do Agudo faz parte da bacia 

hidrográfica do Baixo Pardo/Grande (CBH-BPG), sendo classificado como um dos 

seus principais rios. Sua nascente encontra-se no município de Nuporanga-SP e 

deságua no Rio Pardo. Os dados que estão sendo coletados pelo presente trabalho 

são importantes para o aprimoramento da gestão e manejo da Bacia do Pardo Grande. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste estudo é verificar a qualidade das águas para os parâmetros OD, 

temperatura e pH do ribeirão do Agudo (Morro Agudo- SP), buscando avaliar 

interferências antrópicas devido ao uso e ocupação de seu entorno. 



4. METODOLOGIA 

As coletas das amostras de água foram realizadas em 6 pontos de amostragem 

(Figura 1). Ponto 1 – coordenadas 20°43703’S e 48°01183’WO; ponto 2 – 

coordenadas 20° 43797’S e 48°02308’WO; ponto 3 – coordenadas 20°43826’S e 

48°02327’WO; ponto 4 – coordenadas 20°44124’S e 48°03053’WO; ponto 5 – 

coordenadas 20°44459’S e 48°04066’WO e ponto 6 – coordenadas 20°44457’S e 

48°04169’WO. 

Os parâmetros determinados foram: pH, temperatura e oxigênio dissolvido (OD). 

As medidas de pH foram realizadas utilizando-se pHmetro de campo portátil a prova 

d’água com temperatura ref. HI98150,HI9125,HI9126 – Hanna Instruments. As 

temperaturas foram aferidas com Termômetro Portátil profissional de amostragem de 

efluentes industriais e de corpos d’água in loco PT650. Para a determinação de OD 

foi utilizado o Método de Winkler. 

 

Figura 1 – Área do ribeirão do Agudo com a identificação dos pontos de amostragem (em vermelho). 

Fonte: Modificada a partir da imagem de satélite datada de 18/08/2015, disponível no software Google 

Earth. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas três coletas no período de dezembro de 2014 a julho de 2015. 

As amostras para OD foram coletadas em duplicata em garrafa coletora de OD, 

seguindo os procedimentos adequados prescritos no guia nacional de coleta e 

preservação de amostras desenvolvidas pela ANA e CETESB. As análises foram 

realizadas no mesmo dia da coleta e os resultados para OD foram expressos em mg 

O2/L. 

Nos dias das coletas, foram realizados registros fotográficos das áreas e 

anotações sobre as condições gerais do corpo d’água e de seu entorno. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



De acordo com a Resolução Conama 357/2005 e suas alterações, as águas doces 

de classe 4 devem constatar diversas condições e padrões entre elas: OD superior a 

2,0 mg/L em qualquer amostra; pH entre 6,0 a 9,0 e odor e aspecto não objetáveis.  

Os resultados das análises estão especificados na tabela 1 e encontram-se dentro 

dos padrões exigidos pela legislação, com exceção de OD nos pontos 5 e 6, que estão 

abaixo de 2 mg/L e apresentaram odor característico de presença de esgoto em suas 

águas, sugerindo poluição do corpo hídrico provavelmente em função de lançamento 

de efluente doméstico in natura. 

Tabela 1: Resultados das análises de amostras de água coletadas entre dezembro de 2014 a julho de 

2015.Média referente a três amostras por ponto 

 

 

 

 

 

 

Os resultados apresentados são preliminares sendo necessárias novas avaliações 

para que possibilite a caracterização do corpo hídrico. 
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 Pontos de amostragem 

Parâmetro 1 2 3 4 5 6 

T (oC) 25,0 24,2 24,2 25,1 25,4 25,8 

 pH 6,38 6,27 6,84 6,96 6,44 6,2 

OD (mg/L) 3,1 4,8 2,8 3,8 1,8 1 


