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1. RESUMO 

Nesta pesquisa foram avaliados os fatores que influenciam o uso e ocupação do 

solo na qualidade das águas do córrego do Retiro que se encontra no município de 

Araxá Minas Gerais. As coletas foram feitas em 3 pontos de amostragem a partir do 

ponto de lançamento de efluente tratado no córrego, os demais pontos se encontram 

a montante e a jusante do mesmo. As variáveis limnológicas analisadas foram: 

sólidos suspensos, oxigênio dissolvido, PH, temperatura. Analisadas em duas 

estações, nos meses de maio/2016 (outono), junho/2016 (inverno) e julho/2016 

(inverno).  

Palavras chaves: Qualidade da água, uso e ocupação do solo, mata ciliar, recursos 

hídricos.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Dentre os recursos naturais, a água sem dúvida constitui-se no mais importante, por 

ser um elemento fundamental para a vida, como para todas as atividades 

desenvolvidas pelo homem. Conseqüentemente deve-se garantir primeiramente as 

fontes de águas, que satisfaçam as demandas quantitativas e qualitativas, de 

maneira segura e confiável para os diversos usos qualquer comunidade. (PIVELI; 

KATO, 2006). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade das águas no córrego do Retiro localizado no município de Araxá 

Minas Gerais. 

3.2 Objetivos específicos  



 Analisar os parâmetros limnológicos temperatura, sólidos suspensos totais, pH e 

oxigênio dissolvido. 

 Relacionar possíveis fatores que possam interferir na qualidade da água no córrego. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

        

As amostras de água foram coletadas 

em três pontos ao longo do córrego do 

Retiro nos meses de maio/2016, 

junho/2016 e julho/2016

Figura 1: Vista superior dos pontos de amostragem. 

As variáveis limnológicas: sólidos suspensos totais, oxigênio dissolvido e PH, foram 

analisados no laboratório de saneamento do UNIARAXÁ. A temperatura da água foi 

medida in situ, através do aparelho oxímetro. 

 

5.  RESULTADOS PRELIMINARES

                                          

 

Figura 3: Variação dos valores dos parâmetros limnológicos nos pontos de 

amostragem ao longo do córrego do Retiro, Araxá/MG, 2016.                                          

Os sólidos suspensos totais variaram de 2,30 mg/L (Ponto 1) no mês de maio a 8,10 

mg/L (Ponto 1) no mês de julho. 

No ponto que obteve o maior valor foi observada a presença de matéria orgânica 

nas margens do córrego nesse ponto. Valores semelhantes foram encontrados por 

(SOUZA, 2012). A temperatura da água variou de 18,0 °C (Ponto 1) no mês de junho 

a 22,6°C (Ponto 3) mês de maio.
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O valor mais alto encontrado foi na analise do ponto 3 do mês de maio, possíveis 

fatores que teria influenciado seria as diferentes estações do ano , outro fator 

observado a ausência de mata ciliar ao longo do córrego. Um estudo de (SOUZA, 

2012) se obteve resultados parecidos devido às estações do ano. Os valores de 

oxigênio dissolvido variaram de 2,7 mg/L (Ponto 1 ) no mês de junho a 8,83 mg/L ( 

Ponto 3 ) no mês de maio .Nos pontos 1 e 2, nos meses de junho e julho 

apresentaram resultados de 2,7 mg/L (Ponto 1 ), 4,89 mg/L (Ponto 1), 4,54 mg/L 

(Ponto 2) e 4,27 mg/L (Ponto 2)  não atendendo a Resolução CONAMA 357/2005 

que determina o seu valor que não deve ser inferior a 5 mg/L o2 para cursos d’água 

de classe 2.Um dos possíveis fatores para o baixo valor de oxigênio dissolvido pode 

ser o assoreamento do corpo hídrico nos pontos 1 e 2 . Valores próximos foram 

encontrados por (SOUZA, 2012).  

Os níveis de PH variaram de 6,5 (Ponto 3) mês de junho a 7,36 (Ponto 2) mês de 

julho atendendo a Resolução CONAMA 357/2005 para águas de classe 2 que deve, 

estar de 6 e 9. Pode-se comparar com os valores semelhantes encontrados por 

(SOUZA, 2012). Os pontos apresentaram resultados de acordo com o limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, exceto os valores de oxigênio 

dissolvidos, provavelmente causados por fatores de uso e ocupação do solo ao 

entorno das áreas de pontos de amostragem.
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