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1. RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo monitorar as variáveis físico-químicas das águas 

do Córrego do Retiro, que se encontra no município de Araxá-MG. As coletas foram 

realizadas em 4 pontos de amostragem, que se encontram a montante e a jusante 

do ponto de lançamento de efluente tratado. As variáveis limnológicas temperatura 

da água, sólidos suspensos totais, condutividade, oxigênio dissolvido, PH e sólidos 

dissolvidos, foram analisados nos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro e 

dezembro de 2017. Os pontos de coleta ficam próximos à área urbana, e são de fácil 

acesso à população do entorno. Provavelmente, por esse motivo foi possível 

observar a presença de objetos, recipientes plásticos, garrafas, sacolas e latas no 

entorno do córrego. Na análise de qualidade da água, os valores encontrados para 

as variáveis limnológicas atenderam a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 

2005) para cursos d’água de classe 2, exceto para os valores de condutividade 

elétrica, e oxigênio dissolvido. Possivelmente, estes resultados relacionados ao uso 

e ocupação do solo no entorno do córrego, à ausência de mata ciliar  ao longo das 

margens do córrego, e  lançamento de efluente tratado em um dos pontos de coleta. 

Apesar de a maioria dos parâmetros estarem de acordo com os limites estipulados 

pela Resolução CONAMA 357/2005, foi possível perceber um conjunto de impactos 

antrópicos que influenciam na qualidade das águas do córrego estudado.  

Palavras chaves: lançamento de efluente, variáveis limnológicas, qualidade da 

água.  

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Von Sperling (2005), o conceito de qualidade de água é muito mais 

amplo do que sua simples caracterização pela fórmula molecular H2O. A qualidade 

de um determinado recurso hídrico é resultante de fenômenos naturais e de uso 

antrópico, ou seja, depende das condições naturais e do uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica.  

As alterações das características físicas, químicas e biológicas da água, decorrentes 

de atividades antrópicas e de fenômenos naturais, podem ser acompanhadas por 

meio do monitoramento. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2004), 

monitoramento é o conjunto de práticas que visam o acompanhamento de 

determinadas características de um sistema. É de suma importância a realização de 



análises, visando a adequação da qualidade da água, considerando seus efeitos à 

saúde humana e ao meio ambiente. A escolha desse manancial se deve a possível 

influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água do córrego. Assim, 

buscou-se fazer o monitoramento dos parâmetros físico-químicos da qualidade das 

águas do córrego do Retiro, localizado no município de Araxá, no estado de Minas 

Gerais. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar as propriedades físico-químicas das águas do Córrego do Retiro no 

município de Araxá-MG, a partir das variáveis temperatura da água, condutividade 

elétrica, sólidos dissolvidos, oxigênio dissolvido, DBO e pH.  

 

4. METODOLOGIA 

4.1. caracterização da área de estudo   

De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, (IBGE, 2010), Araxá é um município com área de 1.164,062 km², e uma 

população de 93.672 habitantes, no de 2010, com estimativa de 101.136 habitantes 

para o ano de 2014. Localiza-se na Zona da Mata do Alto Paranaíba, no Sudoeste 

do Estado de Minas Gerais. Segundo CONAMA 357/2005 o córrego se enquadra em 

rios de classe 2. As coletas foram realizadas no córrego do Retiro, que se encontra 

no município. De acordo como o IPDSA, o Córrego do Retiro é uma sub-bacia 

hidrográfica que possui uma área de 36,07 km².  

 

4.2. Pontos de coleta 

As amostras de água foram coletadas em quatro pontos ao longo do Córrego do 

Retiro, nos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2017. 

Foram levados em consideração para a escolha dos pontos: a facilidade de acesso 

e a ocupação antrópica ao entorno da área. 



 

Figura 1: Mapa de Minas Gerais localizando o córrego do Retiro com os     

determinados pontos de amostragem 

 

O ponto 1 (P1) de amostragem está localizado no bairro Amazonas. Observou-se 

neste ponto a presença de resíduos sólidos, mata ciliar alterada e assoreamento 

hídrico. O ponto 2 (P2) está localizado a alguns metros de distância do primeiro 

ponto. Próximo a este local encontra-se uma estação de tratamento de esgoto, 

sendo que o  efluente tratado é lançado nesse mesmo ponto, o que gera odor 

característico. Foi observada, também, a ausência de mata ciliar, além de erosões, e 

presença de animais domésticos, o que gera assoreamento hídrico.  O ponto 3 (P3) 

está localizado a jusante do ponto 2 (P2).  Observou-se, nesse ponto,  ausência da 

mata ciliar, erosões e um aumento da presença de macrófitas ao longo do córrego.  

O ponto 4 (P4) está localizado próximo ao bairro Distrito Industrial, distante do 

perímetro urbano. Neste ponto a mata ciliar do lado esquerdo está preservada, e do 

lado direito, alterada, existindo uma plantação de eucalipto.  

                                       

4.3. Amostragem de água  

As coletas de água foram feitas com frascos de plástico  para identificação. Os 

frascos foram acondicionados em uma caixa térmica com gelo e encaminhados ao 

Laboratório de Saneamento do Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(UNIARAXÁ). As variáveis climatológicas temperatura média do ar e precipitação 

média foram obtidos por meio de dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET, 2017). A temperatura da água foi medida in situ, por meio de termômetro 

químico. Os sólidos dissolvidos e condutividade elétrica foram medidos por meio do 

aparelho de bancada condutivímetro modelo: (HANNA ®). O parâmetro pH foi 

medido por meio de phmetro modelo: (HANNA®). Oxigênio dissolvido e Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) foram obtidos pelo método de Winkler (APHA, 2012). 



 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos para diferentes parâmetros limnológicos nos quatro pontos de 

amostragem podem ser visualizados na figura 2. 

  

Figura 2: Variação dos valores dos parâmetros limnológicos nos pontos de 

amostragem ao longo do córrego do Retiro, Araxá/MG, 2017. 

 

5.1. Variáveis climatológicas  
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5.1.1. Temperatura média do ar 

As coletas foram realizadas nos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro e 

dezembro de 2017. De acordo com os dados obtidos, os valores de temperatura 

média do ar variaram de 24,7 °C no mês de maio e 19,6°C no mês de agosto de 

2017 (FIGURA 6).  

                 

Figura 3: Variação dos valores de temperatura média do ar nos 

determinados meses de coleta de amostragem de água no Córrego 

do Retiro, Araxá/MG, 2017. As colunas listradas representam os 

meses de coleta de água.                                                                                                                                

Fonte: INMET.  

 

5.1.2. Chuva acumulada mensal 

De acordo com os dados obtidos, os valores de chuva acumulada mensal variaram 

de 300 mm no mês de novembro e 0 mm nos meses de julho e agosto. Com relação 

aos dados obtidos, foi considerada estação seca os meses de junho a setembro; e 

estação chuvosa os meses de outubro a dezembro. (FIGURA 7). 

                                                     

Figura 4: Chuva Acumulada Mensal nos meses de abril a dezembro de 

2017. As colunas listradas representam os meses de coleta de água.                                                                                                                               

Fonte: INMET. 
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5.2. Variáveis Físicas da água 

As variáveis físicas analisadas foram: temperatura da água, condutividade elétrica, 

sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos e turbidez.  

 

5.2.1. Temperatura da água 

A temperatura da água variou de 17,5°C (P1/agosto) a 23,7°C no (P2/maio) 

(FIGURA 2). O valor mais alto foi observado no ponto 2, no mês de maio, 

possivelmente devido à sazonalidade. Outro fator observado foi  ausência de mata 

ciliar ao longo do córrego. O estudo de Morais (2015) obteve resultados similares no 

Córrego da Galinha localizado no município de Araxá-MG, devido às estações do 

ano, e também  à ausência de mata ciliar.  

5.2.2. Condutividade elétrica 

Nesta análise, os valores variaram de 29,26 μC/cm (P1/outubro) a 190 μC/cm (P 

2/setembro) (FIGURA 2). No ponto em que se obteve o maior valor, foi observada a 

presença de matéria orgânica nas margens do córrego devido às erosões, 

agravadas pelas chuvas ocorridas do mês de setembro. Outros fatores que 

poderiam influenciar nos resultados seriam o lançamento de efluente tratado e a 

presença de animais, que consequentemente agrava os processos erosivos do local, 

e, possivelmente, contribui para o carreamento de materiais com alta condutividade 

para o córrego. Resultados semelhantes foram obtidos no estudo de Ribeiro (2015), 

no rio Bambuí, observou que os valores obtidos de condutividade elétrica foram, 

possivelmente, acarretados por algum tipo de material de alta condutividade que 

tenha sido carreado para o córrego. Verificou-se que o ponto 2, nos meses de julho, 

agosto, setembro e outubro apresentou valores acima do limite de 100 µS/cm 

estabelecido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB,2005) . 

Portanto, pode-se afirmar que o córrego se enquadra como um ambiente impactado, 

considerando esse parâmetro.  

 

5.2.3. Sólidos suspensos totais 

Os sólidos suspensos totais variaram de 3,2 mg/L (P1/setembro) a 570 mg/L 

(P1/dezembro) (FIGURA 2). Os maiores valores encontrados foram no mês de 

dezembro, que apresentou um índice de precipitação maior, pois o aumento do 

volume de chuva e a falta de mata ciliar, em alguns pontos de amostragem, aumenta 



a quantidade de material carreado para córrego. Outros fatores observados foram a 

presença de matéria orgânica nas margens e o assoreamento hídrico nas 

proximidades dos pontos de amostragem. Morais (2015), analisando a qualidade 

das águas do Córrego da Galinha, também encontrou valores mais elevados de 

sólidos suspensos totais nos meses de maior precipitação.  

 

5.2.4. Turbidez 

Os valores obtidos para esse parâmetro variaram de 0,3 NTU (P1/agosto) a 501 

NTU (P1/dezembro) (FIGURA 2). Os maiores valores foram encontrados em todos 

os pontos no mês de dezembro.  O principal fator que pode ter influenciado é o 

aumento das chuvas no mês de dezembro, que agrava os processos erosivos ao 

longo do córrego, e aumenta a quantidade de partículas na água. Nos estudos sobre 

nascentes urbanas de Araxá (SILVA, 2015), foram encontrados valores 

semelhantes, devido à ausência de mata ciliar. Os valores de turbidez estão de 

acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, que estipula valores inferiores a 100 

NTU para rios de classe 2 (BRASIL, 2005),  exceto os valores encontrados nos 

pontos P1, P2, P3, P4, para o mês de dezembro. 

 

5.2.5. Sólidos Dissolvidos Totais  

Os sólidos dissolvidos totais variaram de 14,63 ppm (P1/outubro) e 95,1 ppm ( 

P2/setembro) (FIGURA 2). Observe-se que todos os valores se encontram dentro do 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, que é de 500 ppm (BRASIL, 

2005). As chuvas ocorridas em setembro podem ter influenciado os valores 

encontrados nesse mês, pois, a falta de cobertura vegetal possivelmente agravou as 

erosões e o assoreamento nos pontos de amostragem. Valores semelhantes foram 

encontrados por Silva (2013), m seu estudo no Córrego da Areia localizado no 

município de Araxá-MG, que relaciona os resultados encontrados a degradação da 

mata ciliar e erosões.  

 

5.3. Variáveis Químicas da água 

As variáveis químicas analisadas foram: sólidos suspensos orgânicos e inorgânicos, 

pH, oxigênio dissolvido, DBO, nitrogênio amoniacal e fósforo total. 

 

 



 

5.3.1. Potencial Hidrogeniônico 

Os níveis de pH variaram de 6,2 (P1/agosto) a 7,56 (P1/julho) (FIGURA 2). 

Observou-se que não houve variação muito grande de um ponto para outro entre as 

estações seca e chuvosa. Pode-se comparar esses valores aos encontrados por 

Morais (2015), que no estudo realizado no Córrego da Galinha, também não notou 

grandes variações de pH. O autor relacionou seus menores valores com a estação 

chuvosa, quando acontece o carreamento de matéria orgânica e sua consequente 

decomposição, que libera ácidos húmicos e fúlvicos,  aumentando a acidez das 

águas. Os resultados obtidos se encontram de acordo com os limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas de Classe 2, que deve estar entre 6 

e 9 (BRASIL,2005).  

 

5.3.2. Oxigênio Dissolvido 

Os valores de oxigênio dissolvido variaram de 3,7 mg/L (P3/setembro) a 12,82 mg/L 

(P1/dezembro). (FIGURA 2). Os valores mais altos foram encontrados, em sua 

maioria, nas coletas realizadas nos meses de agosto, outubro e dezembro. 

Possivelmente, devido às chuvas ocorridas nos meses de outubro e dezembro, 

aumentando a vazão e a autodepuração do córrego. Observa-se que os valores de 

oxigênio dissolvido são superiores ao ponto 2 e ponto 3, provavelmente pela 

preservação da mata ciliar nos pontos 1 e 4. O resultado atende à Resolução 

CONAMA 357/2005, que determina que o seu valor não deva ser inferior a 5m/L o2 

para os cursos de classe 2. O valor do ponto 3, no mês de setembro, foi inferior a 

5mg/L de concentração de oxigênio dissolvido, não atendendo os padrões 

estabelecidos pelo CONAMA. Observou-se um grande processo erosivo no ponto 3, 

possivelmente, devido à presença de animais e às chuvas ocorridas nesse mês. No 

mês de julho, quando não ocorreram chuvas, valores menores foram encontrados, 

provavelmente pela diminuição da vazão, e, em consequência, menor capacidade 

de autodepuração. No estudo de Morais (2015) foram encontrados valores 

parecidos, devido às interferências das estações chuvosa e seca nos corpos 

hídricos, também pelos fatores de uso e ocupação do solo próximo às áreas de 

coleta.  

 

5.3.3. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 



Os valores de DBO variaram de 0,94 (P4/julho) a 4,92 (P1/agosto) (FIGURA 2). O 

maior valor foi obtido no ponto 1, provavelmente pela coleta ter sido realizada no 

mês de agosto, considerado estação seca, diminuindo a vazão do córrego, e, 

consequentemente, sua capacidade de autodepuração, concentrando a matéria 

orgânica na água. Valores parecidos foram encontrados por Silva (2014), em seu 

estudo no córrego da Areia, e foram relacionados ao uso e ocupação do solo, tanto 

pela atividade agropecuária, quanto pelo lançamento de esgoto no recurso hídrico 

estudado pelo autor. Todos os valores encontrados para demanda bioquímica de 

oxigênio atenderam aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005).   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O monitoramento da qualidade das águas através das variáveis limnológicas é um 

instrumento fundamental para uma gestão eficiente dos recursos hídricos. A partir 

dos dados apresentados e com relação às variáveis limnológicas analisadas nos 

pontos escolhidos ao longo do Córrego do Retiro, foi possível perceber um conjunto 

de impactos antrópicos que influenciam na qualidade das águas do córrego 

estudado. Apesar disso, observou-se que  maioria dos parâmetros estão de acordo 

com os limites estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005, exceto pelos os 

valores de condutividade elétrica, turbidez e oxigênio dissolvido. Conclui-se que 

esses parâmetros foram influenciados principalmente por fatores de uso e ocupação 

do solo no entorno das áreas de amostragem, e pela chuvas no período estudado.  
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