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RESUMO 

 

 

Em decorrência de ações antrópicas ao longo das últimas décadas os recursos hídricos vêm sendo degradados, 

principalmente em cursos de água próximos de áreas urbanas. Diante desta premissa este estudo teve como 

objetivo, analisar a qualidade da água do igarapé do Banheiro localizado no centro urbano do município de 

Humaitá – AM e, aplicar o cálculo para determinação do índice de qualidade da água (IQA) adaptado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e comparar os parâmetros de qualidade com os 

estabelecidos pela Resolução nº. 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). A 

metodologia de trabalho consistiu na realização de cinco pontos de coleta em dois períodos ao longo do Igarapé, 

contemplando variações hidrológicas (em período de águas cheias correspondendo ao mês de abril de 2019, e 

outra período de águas baixas correspondendo ao mês de junho de 2019), sendo realizadas análises físicas, 

químicas e biológicas nas amostras de água coletadas. O cálculo do Índice de Qualidade da Água adaptado pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB) com as respectivas curvas e 

faixas de qualidade da água, foi realizado afim de avaliar a qualidade da água do igarapé. As principais 

alterações no índice de qualidade da água foram observadas nos primeiros pontos que estão localizados na área 

urbana. Os valores de IQA propostos pela CETESB representou bem a qualidade das águas do igarapé estudado 

em zona urbana com classificação ruim, para o primeiro ponto e, aceitável para os demais. Os resultados obtidos 

permitiram observar as frequentes mudanças na qualidade da água do igarapé do banheiro durante os períodos de 

cheia e seca. 

 

Palavras-chave: Qualidade da Água, Alteração Antrópica, Sazonalidade, Humaitá – AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

As a result of anthropic actions over the last decades, water resources have been degraded, especially in water 

courses near urban areas. In view of this premise, the objective of this study was to analyze the water quality of 

the WC stream located in the city center of Humaitá - AM and to apply the calculation to determine the water 

quality index (IQA) adapted by the State Environmental Company of São Paulo (CETESB), and to compare the 

quality parameters with those established by Resolution no. 357/2005 of the National Environmental Council 

(CONAMA). The work methodology consisted in the realization of five collection points in two periods along 

the Igarapé, contemplating hydrological variations (in full water period corresponding to the month of April 

2019, and another period of low water corresponding to the month of June, 2019 ), and physical, chemical and 

biological analyzes were performed on the collected water samples. The calculation of the Water Quality Index 

adapted by the Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB) with the respective 

water quality curves and ranges was carried out in order to evaluate the water quality of the stream. The main 

changes in the water quality index were observed in the first points that are located in the urban area. The IQA 

values proposed by CETESB represented well the water quality of the igarapé studied in urban areas with bad 

classification, for the first point and, acceptable for the others. The results obtained allowed to observe the 

frequent changes in the quality of the water of the bathroom igarapé during the periods of full and dry. 

 

Keywords: Water Quality, Anthropogenic Change, Seasonality, Humaitá – AM. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Toda atividade desenvolvida pelo ser humano, necessita de alguma forma, da 

utilização dos recursos naturais e, como exemplo disso, a água pode ser considerada o cerne 

para manutenção do meio ambiente de um determinado local, por suprir suas necessidades 

econômicas e sociais (OLIVEIRA et al, 2018). No entanto, quando o seu uso é realizado de 

forma incorreta, acarreta nas alterações de sua qualidade e, consequentemente, em seus usos 

múltiplos (SOUZA et al, 2014). 

Segundo Targa et al (2012), a demanda por espaços nos últimos anos, seja pela 

construção de imóveis ou obtenção de lucros, intensificou-se e, diante deste cenário, causam 

ocupações desordenadas nas áreas próximas aos cursos d’água e, com isso, geram impactos 

ambientais e sanitários. Logo, os mananciais situados em perímetros urbanos apresentam 

várias problemáticas de infraestrutura em razão de serem transformados em corpos receptores 

de águas pluviais e efluentes domésticos (ZANELLA et al, 2013). 

Nesse sentido, o crescimento econômico e populacional tem como consequência a 

degradação da qualidade das águas disponíveis, em decorrência do precário sistema de 

saneamento básico das cidades brasileiras, que em quase sua totalidade, lança esgoto 

doméstico in natura nos corpos hídricos como rios, lagos e igarapés próximos aos centros 

urbanos, gerando mais poluição (BARROS e AMIN, 2008). 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2014), 

cerca de 50% da população brasileira não tem acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto e 

aproximadamente 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada no país. Em pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) constatou-se que 

6,6% dos municípios brasileiros fornecem água sem tratamento e, deste total a região com 

maior percentual de municípios distribuindo água sem nenhum tratamento em 2008 era a 

região Norte (20,8%), onde o estado do Pará (40%) e Amazonas (38,7%) apresentavam os 

maiores percentuais. 

Couceiro e Hamada (2011) descrevem que a região norte do país possui diversos 

potenciais econômicos associados aos seus recursos naturais. Entre os quais os recursos 

hídricos, que por si só representam grande parte da riqueza da região não somente em termos 

econômicos, mas também sociais e ambientais. Essas informações causam na população, 
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principalmente na região norte do país, a ilusão de uma infinita reserva hídrica e que a 

escassez de água é uma particularidade restrita às regiões áridas. 

Em conformidade, Couceiro et al (2010) descreve que os recursos hídricos disponíveis 

veem sendo comprometidos nas últimas décadas em quase todas as regiões do Brasil, devido 

à degradação urbana vinculado com a industrialização, agricultura, e por outros desequilíbrios 

resultantes do desmatamento. Poluições como o uso indevido do solo e o descarte incorreto 

dos resíduos gerados contribuem de forma significativa para tais consequências (BARROSO 

et al, 2017). 

Segundo Adamy (2016), o município de Humaitá – AM por sua vez, não foge desta 

realidade, o igarapé do Banheiro localizado no perímetro urbano da cidade é um afluente do 

rio Madeira, na qual, transporta grandes quantidades de materiais em suspensão. Por 

conseguinte, Cavalcante (2013) salienta que seu período de sazonalidade, acarreta na elevação 

desses potenciais poluidores correspondendo às máximas nos meses de fevereiro, março e 

abril (período de chuvas), enquanto que as mínimas ocorrem nos meses de agosto e setembro 

(início da seca). 

Considerando essas premissas, este trabalho visa, a partir da aplicação integrada no 

estudo das características físicas, químicas e biológicas, analisar a qualidade da água do 

igarapé do Banheiro localizado no perímetro urbano do município de Humaitá ao sul do 

Amazonas. Tal avaliação levará em conta o primeiro semestre de 2019 e, será realizado com 

intuito de analisar os parâmetros, frente à necessidade do cumprimento da legislação hídrica 

vigente, no que tange a conservação e a preservação dos recursos naturais. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a qualidade da água do igarapé do Banheiro localizado no centro urbano do 

município de Humaitá – AM. 

2.2 Objetivos específicos  

– Determinar os parâmetros físico-químicos e biológicos de qualidade da água do 

igarapé do Banheiro; 

– Avaliar os parâmetros em períodos hidrológicos de águas altas e baixas e observar a 

influência desta sazonalidade na qualidade da água do igarapé do Banheiro; 

– Avaliar a qualidade da água segundo a legislação vigente.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Qualidade da água  

De acordo com Silva (2016), dentre todos os recursos naturais disponíveis à 

humanidade, a água é sem dúvida o bem mais importante e precioso. A água é um meio de 

vital importância para a sobrevivência dos seres vivos e está presente na maioria dos 

processos metabólicos. Além dessa atuação vital, leva-se em conta o ciclo hidrológico pois, 

interage com todo o ambiente, acumulando as informações dessas interações e, assim, 

funcionando como indicador ambiental de grande eficiência (BAUMHARDT et al, 2010).  

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas para os diversos usos, 

tem relação com o fator determinante no processo de desenvolvimento econômico e social de 

uma comunidade. Atender a essa demanda constitui-se, assim, em um dos maiores desafios do 

homem na atualidade, devido à escassez crescente e ao comprometimento da qualidade das 

águas (ARRUDA et al, 2015). 

As características (físicas, químicas e biológicas) diferenciam ente si e, traduzem uma 

série de processos que ocorrem no corpo hídrico ao longo de sua extensão. Diversas 

características das águas naturais advêm da capacidade de dissolução dos constituintes do 

ambiente, diferenciando-as tanto pelas características do solo da bacia hidrográfica, quanto 

sofrendo alterações de ordem temporal e espacial. As características das águas influenciam e, 

são influenciadas pelo metabolismo dos organismos aquáticos de acordo com a ordem de 

interação entre o meio e os organismos (LIBÂNIO, 2010). 

Neste seguimento, Von Sperling (2014) afirma que a qualidade da água pode ser 

representada através de diversos parâmetros, na qual, possam demonstrar as suas principais 

características físicas, químicas e biológicas. Portanto, o mesmo ainda cita que o 

monitoramento da qualidade da água é a melhor opção para viabilizar e assegurar esse bem de 

forma apropriada para seus múltiplos usos.  

3.2 Alterações na qualidade da água ocasionadas por atividades antrópicas 

A água é um dos recursos naturais mais importantes no planeta e até bem pouco tempo 

era considerado como um bem infinito. O aumento da população e todos os fatores atrelados 

com este crescimento têm ocorrido em detrimento da degradação dos recursos hídricos por 

causa de seus usos múltiplos, destacando entre eles a agricultura, o abastecimento público, a 
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pecuária, a indústria, a geração de energia, o saneamento básico, a recreação e o lazer (FAO, 

2015).  

Deste modo, a água é própria para o consumo humano quando atende aos parâmetros 

microbiológicos e físico-químicos das especificações de potabilidade estabelecidas pela 

Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2011). Caso não atenda a 

estes requisitos, a água pode afetar ou depreciar equipamentos, instalações e, principalmente, 

favorecer a possibilidade de contaminação e ocorrência de enfermidades aos consumidores 

(MOUCHREK e CARVALHO, 2016).  

A água sempre foi o gatilho sustentador de civilizações testemunhado ao longo da 

história humana. Mas em meados da década de 1960, o interesse primordial em água tinha 

sido a sua quantidade. Exceto em situações manifestamente indesejáveis, a água disponível 

foi considerada automaticamente água utilizável. Somente durante as últimas três décadas, o 

sistema operativo do século XX, a preocupação com a qualidade da água foi muito sentida de 

modo que, até agora, a qualidade da água adquiriu tanta importância como a quantidade de 

água (SADIQ et al, 2010). 

A Agência Nacional de Águas - ANA (2012) destaca que a informação sobre 

qualidade de água no país ainda é insuficiente ou inexistente em várias bacias. Esta situação 

ocorre na maioria dos corpos d’água, onde a rede Hidrometeorológica Nacional não abrange 

padrões de qualidade suficientes e significativos.  

3.3 Parâmetros físicos, químicos e biológicos da qualidade da água 

3.3.1 Temperatura 

A temperatura é a medida de intensidade de calor, em que, é responsável por vários 

processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem em um corpo hídrico, tais como o 

metabolismo dos organismos e a degradação da matéria orgânica (SCHNEIDER, 2017). 

A mudança da temperatura em um corpo hídrico pode ocorrer de duas maneiras sendo 

ela de origem antropogênica ou por variações naturais do ambiente. Von Sperling (2014) 

descreve que a mudança ocasionada por origem natural advém da transferência de calor por 

radiação, convecção e condução entre solo e atmosfera. Por sua vez, as alterações decorrentes 

da interferência humana, estão relacionadas aos despejos de origem industrial, águas de torres 

de resfriamento e descargas de usinas termoelétricas (DARISIO, 2013).  
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Todavia, Von Sperling (2014) ressalta a importância da temperatura como parâmetro 

de qualidade da água e, sua alteração resulta no aumento das taxas das reações químicas e 

biológicas, além de diminuir a solubilidade dos gases, aumentar a taxa de transferência dos 

mesmos o que pode gerar mau cheiro. Neste caso, a liberação de gases com odores 

desagradáveis. 

3.3.2 Turbidez 

De acordo com Libânio (2010), a turbidez representa o grau de interferência com a 

passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma. Erosões as 

margens de rios e igarapés em estações chuvosas é um exemplo que consequentemente, 

resulta neste fenômeno bem como, os esgotos sanitários provocam alteração na qualidade da 

água (IAP, 2019). 

A turbidez nos corpos hídricos é ocasionada em função dos sólidos em suspensão nas 

quais, contém areia, silte, argila, matéria orgânica, organismos microscópicos e similares 

(SCHNEIDER, 2017). É uma característica das águas correntes, sendo baixa em águas 

dormentes (águas lênticas, ou seja, paradas) (DERISIO, 2013). 

Este é um importante parâmetro e, deve sempre ser levado em consideração para 

caracterização da qualidade da água, pois havendo alto índice de turbidez, os sólidos 

suspensos presentes podem servir como substrato para organismos patogênicos se alojarem. A 

fauna e flora aquática também são afetadas por este parâmetro, visto que a entrada de luz no 

ambiente diminui, acarretando em efeitos para os organismos que o habitam (ocasionando 

mortes por parte de organismos menos resistentes) consequentemente, afeta negativamente a 

estética e qualidade da água em que, torna desagradável para o consumo da população 

(SPERLING, 2005). 

3.3.3 Sólidos totais 

“Sólidos Totais é o termo aplicado ao resíduo de material permanecido no recipiente 

após a evaporação de uma amostra e subsequente secagem em estufa à temperatura de 103 a 

105ºC, até peso constante. Sólidos totais incluem ‘sólidos suspensos totais’, a porção total de 

sólidos retida por um filtro e ‘sólidos dissolvidos totais’, a porção que passa através de filtro” 

(MEDEIROS et al, 2006).  
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Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo – 

CETESB (2015), os sólidos provocam danos aos peixes e à sua vida aquática uma vez que, 

podem sedimentar no leito do rio ocasionando a morte dos organismos cujo é sua fonte de 

alimento. Outro fator importante citado pela CETESB é que os sólidos podem reter bactérias e 

resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia. 

Neste seguimento, Von Sperling (2014) descreve que todos os contaminantes da água, 

com exceção dos gases dissolvidos, contribuem para a carga de sólidos. Por esta razão, os 

sólidos são analisados separadamente, antes de se apresentar os vários parâmetros de 

qualidade da água. Simplificadamente, os sólidos podem ser classificados de acordo com as 

suas características físicas, em sólidos em suspensão, coloidais ou dissolvidos, ou pelas suas 

características químicas, em sólidos orgânicos ou inorgânicos, os quais juntos formam os 

sólidos totais. 

Águas com alto teor de sólidos suspensos podem prejudicar as características físicas 

tornando-a imprópria para usos como o de recreação. Além disso, os altos valores de sólidos 

dissolvidos afetam a potabilidade podendo induzir reações fisiológicas desfavoráveis no 

consumo do mesmo em baixas concentrações (MEDEIROS et al, 2006). 

3.3.4 Condutividade 

A condutividade elétrica da água é uma medida da capacidade desta em conduzir 

corrente elétrica, sendo proporcional à concentração de íons dissociados em um sistema 

aquoso e, o seu valor elevado poder ser motivado à grande emissão de esgoto doméstico no 

local (PARRON et al, 2011).  

Tais despejos, provenientes em sua maioria de residências, compõem-se basicamente 

de urina, fezes, restos de alimentos, sabão, detergentes e águas de lavagem contendo elevada 

quantidade de matéria orgânica, que contribuem para a entrada no corpo d’água, de espécies 

iônicas como cálcio, magnésio, potássio, sódio, fosfatos, carbonatos, sulfatos, cloretos, 

nitratos, nitritos e amônia, dentre outras (GUIMARÃES e NOUR, 2001). 

A condutividade é alterada na região amazônica conforme ocorre variação nos 

períodos de pulso (enchente e vazante). No período de cheia, o material sedimentar é 

transportado para a várzea, que responde a essa ação desenvolvendo uma alta diversidade 

biológica inclusa em uma imensa rede trófica. Esse processo é bem visível nos corpos de água 
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branca ou barrenta, a exemplo dos rios Amazonas, Solimões, Madeira, Juruá, Purus etc., onde 

a carga de material em suspensão é alta, rica em elementos iônicos (Fe
2+

, Fe
3+

, Mn2, Ca
2+

, Na 

e K
+
) (SILVA, 2016). 

3.3.5 Potencial Hidrogeniônico – pH  

Segundo Darisio (2013), o pH é uma junção numérica com a finalidade de expressar o 

equilíbrio entre os íons hidrogênio (H
+
) e hidroxilas (OH

-
). Consequentemente, o mesmo é um 

importante parâmetro que juntamente com outros, podem fornecer indícios do grau de 

poluição, metabolismo de comunidades ou ainda impactos em um ecossistema aquático 

(SANTOS e ROYER, 2018). 

O pH varia de 0 a 14, onde 7,0 é o valor considerado neutro, ou seja, quando as 

concentrações de íons (H
+
) e (OH

-
) são iguais. Nas condições de pH menores que 7,0, é dito 

como pH ácido, enquanto que para valores maiores, é dito como pH básico (DARISIO, 2013). 

Neste sentido, as águas naturais indicam um pH entre 4 e 9 onde, é influenciado pela 

dissolução de CO2, que origina baixos valores de pH. Em contrapartida, os maiores valores de 

pH estão relacionados as reações de HCO3
-
 e CO3 com a água. Em geral, quando o pH se 

aproxima de 9, ocorre a retirada de gás no processo de fotossíntese (MARTINS et al, 2003). 

Segundo Von Sperling (2014), os valores de pH baixo tornam a água corrosiva, por 

outro lado, os valores de pH alto tende a formar incrustações nas tubulações e, na questão 

sanitária, somente águas extremamente ácidas ou básicas, podem causar algum tipo de 

irritação na pele e nos olhos. Tais alteração no pH de um corpo d’água ocorre naturalmente 

por dissolução de rochas, absorção de gases na atmosfera, oxidação da matéria orgânica ou 

pela fotossíntese. Também pode ser alterado por ações antropogênicas por despejos 

domésticos e/ou industriais.  

3.3.6 Nitrogênio total 

O nitrogênio pode ser encontrado de forma natural e antrópica nos cursos d’águas. A 

forma natural encontra-se mediante as proteínas e outros compostos biológicos. Já de forma 

antrópica, está relacionado aos despejos domésticos, industriais, excrementos de animais e 

fertilizantes. Por conseguinte, sofre alterações em várias formas pela ação da oxidação 

durante seu ciclo. Em meio aquático, é encontrado nas formas: (a) nitrogênio molecular (N2), 

escapando para a atmosfera, (b) nitrogênio orgânico (dissolvido e em suspensão), (c) amônia 



 

22 
 

(livre NH3 e ionizada NH4
+
), (d) nitrito (NO2

-
) e (e) nitrato (NO3

-
) (LIBÂNIO, 2010;  VON 

SPERLING, 2014).  

Conforme afirma Libânio (2010), o ciclo do nitrogênio na natureza passa por meio de 

processos de nitrificação e desnitrificação, realizado por bactérias. A nitrificação consiste da 

oxidação da amônia (NH3
+
) a nitrito e posteriormente nitrato, que acontece sob condições 

aeróbias pelas bactérias nitrificantes do gênero Nitrossomonas. O segundo consiste na 

redução do nitrato a nitrogênio gasoso, realizado pelas bactérias do gênero Nitrobacter, sem a 

presença de oxigênio livre.  

Um corpo d’água contendo altas concentrações de nitrogênio resulta em sua 

eutrofização. Por conseguinte, gera problemas como gosto, odor, redução de oxigênio, 

transparência, mortandade de peixes, obstrução de cursos d’água e efeitos tóxicos sobre 

animais e seres humanos (VON SPERLING, 2014).  

Segundo Von Sperling (2014), outros fatores mostram a importância de se quantificar 

a concentração dos compostos nitrogenados: 

metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul); 

a amônia a nitrito e deste para nitrato, 

implicam no consumo de oxigênio dissolvido no corpo receptor (demanda nitrogenada de 

oxigênio), o que pode afetar a vida aquática; 

 

o indispensável para o crescimento dos microrganismos 

responsáveis pelo tratamento de esgotos; 

de tratamento de esgotos. 

3.3.7 Fósforo total 

De acordo com o Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2019), o fósforo é um nutriente 

essencial para todas as formas de vida, pois é parte das estruturas celulares. O seu 

aparecimento nos corpos hídricos está relacionado principalmente as descargas de esgotos 
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(domésticos e industriais), detergentes, matéria fecal, excremento de animais e fertilizantes 

nas quais, podem provocar essa presença excessiva de fósforo. 

A CETESB (2015), descreve o fósforo como um elemento indispensável para o 

crescimento de algas, quando se apresenta grandes concentrações, pode conduzir a um 

crescimento exagerado desses organismos e, consequentemente levar à eutrofização das águas 

naturais. 

O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de 

ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. Os ortofosfatos são 

diretamente disponíveis para o metabolismo biológico sem 

necessidade de conversões a formas mais simples. As formas em que 

os ortofosfatos se apresentam na água (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, H3PO4) 

dependem do pH, sendo a mais comum na faixa usual de pH o HPO4
2-

. 

Os polifosfatos são moléculas mais complexas com dois ou mais 

átomos de fósforo (VON SPERLING, 2005, pg. 37, grifo do autor). 

A parcela orgânica do fosfato é complexada à matéria orgânica dos organismos que 

integram o ambiente aquático, sendo na forma particulada ou dissolvida. A parcela inorgânica 

de origem natural é originária de lixiviação de rochas fosfatadas (LIBÂNIO, 2010). 

Para áreas com menos interferências das ações antrópicas, as águas subterrâneas 

apresentam concentrações mais significativas de fosfato quando comparadas às superficiais 

devido a fenômenos de percolação. Os lançamentos de despejos domésticos e industriais, 

fertilizantes e lixiviação de áreas de criação de animais representam a forma mais comum de 

incorporação de ortofosfatos e polifosfatos nos corpos hídricos (LIBÂNIO, 2010). 

3.3.8 Oxigênio Dissolvido – OD 

“O oxigênio dissolvido é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da 

poluição das águas por despejos orgânicos” (VON SPERLING, 2014, p. 39). O OD é 

essencial para os organismos aeróbios pois, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus 

processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução de sua concentração. Dependendo 

do fenômeno, podem causar a morte de diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Caso o 

oxigênio seja totalmente consumido, tem-se a condição anaeróbia, com geração de maus 

odores (MARTINS et al, 2003). 
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O OD pode ser utilizado para determinação do grau de poluição e autodepuração de 

um curso d’água. No processo de autodepuração, há o balanço entre as fontes de consumo e 

as fontes de produção de oxigênio. Em casos onde a taxa de consumo de oxigênio é superior à 

taxa de produção, a concentração de OD tende a diminuir (LIBÂNIO, 2010). 

O balanço de OD passa por vários fatores e influência o comportamento de 

autodepuração de um corpo hídrico. Em processos de consumo de oxigênio, cita-se a 

oxidação da matéria orgânica (respiração de bactérias), demanda bentônica (lodo de fundo), 

nitrificação (oxidação da amônia), enquanto que em processos de produção de oxigênio cita-

se a reaeração atmosférica (interação entre atmosfera e superfície aquática) e a fotossíntese 

(VON SPERLING, 2007). 

Quando há ocorrência de introdução de grandes quantidades de matéria orgânica (sob 

condições naturais ou antrópicas), ocorre o desenvolvimento de algumas espécies de algas, 

acarretando em alguns efeitos para o corpo hídrico como a diminuição do oxigênio dissolvido, 

aumento de bactérias anaeróbias, cheiro e sabor desagradável à água, bem como restringir o 

seu uso (PRADO, 2004). 

3.3.9 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

“A Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO é a quantidade de oxigênio necessária 

para a oxidação da matéria orgânica por meio da ação de bactérias” (DERISIO, 2013, pg. 46). 

É uma medida que vem retratar em laboratório o que acontece no corpo hídrico, ou seja, a 

simplificação da matéria orgânica através de oxidação. É um teste padrão realizado a 20 °C 

durante um período de incubação de 5 dias. Os maiores aumentos em termos de DBO em um 

corpo d’água são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica 

(DERISIO, 2013).  

De forma indireta, a demanda bioquímica de oxigênio retrata o teor de matéria 

orgânica nos esgotos ou no corpo d’água. Também, é uma indicação do potencial do consumo 

de oxigênio dissolvido. É um dos parâmetros de maior importância na caracterização do grau 

de poluição de um corpo d’água. Para águas residuárias, a DBO está em torno de 300 mg/L, 

enquanto que para efluentes de processo industrial os valores são amplamente variados (VON 

SPERLING, 2014). 
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3.3.10 Coliformes totais 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. Tais organismos dão uma satisfatória indicação de quando a água 

apresenta contaminação por fezes humanas ou de animais e, por conseguinte, sua 

potencialidade para transmitir doenças (VON SPERLING, 2005). 

Ainda segundo Von Sperling (2005), a detecção dos agentes patogênicos, 

principalmente bactérias, protozoários e vírus em uma amostra d’água é extremamente difícil 

em razão das suas baixas concentrações, fazendo com que a sua detecção por meio de exames 

laboratoriais seja de grande dificuldade. Tal dificuldade é superada por meio do chamado 

estudo dos organismos indicadores de contaminação fecal. 

Os organismos mais comumente utilizados com tal finalidade são as bactérias do 

grupo coliforme. A determinação da concentração de coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade de existência dos microrganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica (CETESB, 2015). 

3.4 Enquadramento da qualidade da água 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece a Resolução n° 357, 

de 17 de março de 2005, que “dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências” (BRASIL, 2005).  

Neste trabalho iremos seguir as normas regidas segundo a portaria CONAMA 357/05 

para verificar se as águas que segundo essa portaria são do tipo classe 2, se encontram acima 

ou não do limite permitido para cada parâmetro de qualidade.  

As águas do tipo classe 2 são destinadas ao abastecimento para consumo humano após 

tratamento convencional, proteção de comunidades aquáticas, recreação de contato primário 

como esportes aquáticos, irrigação de hortaliças, plantas, jardins e campos de esporte e lazer, 

bem como à aquicultura e atividade de pesca.  

As variáveis de qualidade da água serão analisadas frente aos padrões estabelecidos na 

Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme indicado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Padrão de Qualidade segundo a resolução CONAMA 357/05 para Águas Doces - 

Classe 2. 

Parâmetros Limites 

pH 6 a 9 

Temperatura Jusante ≥ 3 ºC de Montante 

Turbidez ≤ 100 UNT 

Oxigênio Dissolvido ≥ 5 mg/L 

Fósforo total (Ambiente intermediário e tributário direto 

lêntico) 
0,05 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal total (pH ≤ 7,5) 8,50 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal total (7,5 < pH ≤ 8,0) 2,00 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal total (8,0 < pH ≤ 8,5) 1,00 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal total (pH ≥ 7,5) 0,50 mg/L 

Sólidos dissolvidos totais ≤ 500 mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 5,0 mg/L 

Coliformes Termotolerantes ≤ 1000 para NPM/100mL 

Fonte: (BRASIL, 2005) 

Considerando que a água é um componente básico para o desenvolvimento 

sustentável, a resolução CONAMA n° 357, de 2005, determina padrões de qualidade da água 

de acordo com seu uso preponderante, considerando não apenas o seu estado atual, mas 

também os níveis de qualidade que deveria possuir para que atenda às necessidades da 

sociedade. O controle da qualidade da água está relacionado com a proteção da saúde, 

garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado e melhorias na qualidade de vida dos 

seres que interagem com o meio. 

3.5 Índice de Qualidade da Água – IQA 

Em conformidade com Silva (2016), o termo Índice de Qualidade da Água – IQA 

destacou-se somente nas três últimas décadas, tendo início na Alemanha com conceitos bem 

rudimentares. Consequentemente, para determina-lo necessita de nove parâmetros, na qual, 

abrange os aspectos físicos, químicos e biológicos sendo temperatura, turbidez, sólidos totais, 

potencial hidrogeniônico – pH, nitrogênio total, fósforo total, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio e coliformes totais em que, suas concentrações presentes em uma 

amostra tem-se um único valor numérico. 
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Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo – 

CETESB (2015), a National Sanitation Foundation – NSF foi responsável por desenvolver o 

IQA. Entretanto, no Brasil, o IQA-NSF foi modificado pela CETESB em 2015, que substituiu 

o nitrato por nitrogênio total, apresentando assim, as faixas de indicação da qualidade 

conforme apresentado na Tabela 2. O IQA obedece às seguintes propriedades matemáticas: 

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞𝑖𝑤𝑖𝑛
𝑖=1     Equação (1) 

Onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido a partir da 

respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou 

medida; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

∑ 𝑊𝑖 = 1𝑛
𝑖=1     Equação (2) 

n: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

Tabela 2. Faixas de valores do IQA atribuído pela CETESB. 

Descrição (CETESB) Faixa de IQA Cor Indicadora 

Ótima  80 ≤ IQA ≤ 100 Azul 

Boa 52 ≤ IQA < 80 Verde 

Aceitável 37 ≤ IQA < 52 Amarela 

Ruim 20 ≤ IQA < 37 Vermelha 

Péssima 0 ≤ IQA < 20 Preta 

Fonte: CETESB (2015). 

O IQA é um instrumento com a finalidade de comprovar os parâmetros de qualidade 

de um curso d’água e agrupá-lo em um único índice, usado para classificar sua qualidade, que 

pode variar de boa a ruim. Deste modo, facilita a sua compreensão dos resultados obtidos das 

análises físico-químicas, sem a necessidade de seu conhecimento técnico (MEDEIROS et al, 

2016). 



 

28 
 

4. METODOLOGIA 

4.1 Área de estudo 

A área de estudo compreende - se no município de Humaitá, localizado no sul do 

Estado do Amazonas, sob as coordenadas geográficas de 7°31’00’’S e 63°02’30’’W, 

respectivamente, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1. Localização da área de estudo e, distribuição dos pontos de coletas por toda 

extensão do igarapé do Banheiro no município de Humaitá – AM. Fonte: Do autor. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018), Humaitá 

limita-se com os municípios de Manicoré ao norte, leste e oeste; Porto Velho, capital de 

Rondônia ao sul; e Tapauá e Canutama ao oeste. Além disso, pertencente à mesorregião do 

Sul Amazonense e microrregião do Madeira. Possui uma população de 54.001 habitantes e 

uma grande extensão de aproximadamente 33.111,143 Km². 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Economia Aplicada – IPEA (2010), no que diz 

respeito ao desenvolvimento e à qualidade de vida da região, Humaitá possui o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) baixo, representando valor de (0,605). 
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O clima na região é quente e úmido com estação seca pouco pronunciada. A 

temperatura média anual varia entre 25ºC e 27°C, a umidade relativa do ar fica em torno de 

85%. A precipitação pluviométrica média anual situa-se na faixa de 2.400 mm. O período 

mais chuvoso vai de janeiro a março, com precipitações mensais entre 300 e 350 mm, 

enquanto que a época mais seca ocorre de junho a agosto, com médias mensais em torno de 

50 mm (CPRM, 2000). 

4.2 Metodologia de campo 

As amostras foram coletadas em cinco pontos de amostragem, localizados dentro do 

perímetro urbano do município de Humaitá - AM. O primeiro ponto de coleta foi realizado 

próximo à rodovia BR – 230 (Transamazônica), o segundo ponto próximo ao cemitério 

municipal da cidade, o terceiro localizado na estrada do Alto Crato, por fim, os outros dois 

pontos dar-se-á sequência do leito do igarapé do Banheiro em área com características 

naturais. Sendo o quarto ponto no bairro Nova Esperança e o último ponto no bairro São 

Domingo Sávio. 

A Tabela 3 apresenta os pontos de amostragem, descrição dos mesmos bem como, as 

coordenadas de localização de cada ponto desta pesquisa. 

Tabela 3. Localização dos pontos de coletas. 

Pontos de Amostragem Descrição dos pontos Coordenadas geográficas 

P1 BR-230 (Transamazônica) 7°31’19.35’’S 63°02’18.97’’O 

P2 Próximo ao cemitério 7°30’48.20’’S 63°02’36.04’’O 

P3 Estrada do Crato 7°30’28.85’’S 63°02’38.72’’O 

P4 Bairro Nova Esperança 7°29’52.31’’S 63°02’30.60’’O 

P5 Bairro São Domingo Sávio 7°29’18.63’’S 63°02’13.54’’O 

Nesta pesquisa, foi usado como ponto de referência o local ao lado da BR – 230 

(Transamazônica) por estar em uma parte do igarapé do Banheiro de fácil acesso. Embora não 

possui cobertura vegetal natural, a partir deste ponto, determinaram-se os demais quatro 

pontos conforme se segue o leito do igarapé.  

A Figura 2 indica todos os pontos de coleta analisados ao longo do igarapé do 

Banheiro e, mostra os pontos localizados dentro do perímetro urbano do município para uma 
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melhor demonstração da influência do rio nestes pontos. Por sua vez, a Figura 3 detalha e 

identifica cada ponto de coleta do igarapé. 

 
Figura 2. Distribuição dos cincos pontos de coletas do igarapé do Banheiro. Fonte: Do autor. 
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Figura 3. Pontos de amostragem, Rodovia BR – 230 (Transamazônica) (P1), Próximo ao 

cemitério (P2), Estrada do Crato (P3), Bairro Nova Esperança (P4) Bairro São Domingo 

Sávio (P5). Fonte: Do autor. 

4.3 Coleta das amostras  

As coletas das amostras foram realizadas em duas etapas. Primeiramente foi realizada 

a coleta 1 correspondente ao mês de abril de 2019 representando o período de “cheia”. Na 

segunda etapa, foi realizado a coleta 2 no mês de junho de 2019 representando o período de 

“seca”.  Em cada ponto, foram realizadas as análises dos nove parâmetros do IQA sendo 

temperatura, turbidez, sólidos totais, pH, nitrogênio total, fósforo total, OD, DBO e 

coliformes totais. Além disso, também foram analisadas a condutividade elétrica, salinidade, 

fosfato e coliformes termotolerantes.  

4.4 Monitoramento da qualidade da água 

O monitoramento da qualidade da água foi realizado através de análises laboratoriais 

com base no Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater (2012) e, a 

apostila de laboratório ST 405 – Química sanitária e laboratório de saneamento II 

(MEDEIROS et al, 2006). 

4.5 Parâmetros físicos, químicos e biológicos 

As análises de OD, salinidade, pH, temperatura e condutividade elétrica foram 

realizadas in loco e, as demais análises foram realizadas em laboratório. Foram coletados 250 

ml de água em cada um dos cinco pontos de amostragem para serem analisadas nos 

respectivos laboratórios: As análises de sólidos totais, fósforo total e fosfato foram realizadas 

P5 P4 

P3 P1 P2 
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no laboratório de engenharia ambiental da universidade federal do Amazonas – UFAM nas 

quais, foram aplicadas as metodologias de MEDEIROS et al, (2006).  

Já as análises de DBO, nitrogênio e turbidez foram analisadas no Laboratório Análise 

de Água, Efluentes, Solo, Ar e Derivados do Petróleo –LAPEF em Porto Velho – RO e, por 

fim, as análises microbiológicas foram realizadas no laboratório da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR seguindo o preconizado por APHA (2012). 

4.5.1 Potencial hidrogeniônico – pH  

O pH foi determinado em campo por um pHmetro portátil da marca Hanna 

instruments e modelo 98108 com eletrodo de vidro previamente calibrado, tendo como 

eletrodo de referência Ag/Cl e a calibração realizada com soluções tampão de 4,0 e 7,0. 

4.5.2 Temperatura 

A temperatura da água foi medida em campo utilizando o aparelho de termômetro 

digital da marca Hanna   instruments e modelo HI98304 com eletrodo de grafite 

amperométrico resistente a oxidação. 

4.5.3 Turbidez 

A turbidez foi determinada em laboratório por turbidímetro digital portátil da marca 

MS Tecnopon e modelo TB – 1000P, previamente calibrado, e os valores expressos em UNT 

(unidades nefelométricas de turbidez). 

4.5.4 Condutividade elétrica 

A condutividade foi determinada in loco por um condutivímetro portátil da marca 

Hanna   instruments e modelo HI98304, com eletrodo de grafite amperométrico resistente a 

oxidação. A sua calibração foi realizada pressionando o botão de calibração e, submergindo a 

sonda em padrão de calibração de 12,88 mS/cm. 

4.5.5 Oxigênio Dissolvido – OD e Salinidade 

As análises de OD e Salinidade foram realizadas in loco com o medidor óptico portátil 

da marca YSI Life Science e modelo PROOD previamente calibrada. Pra os valores de OD, os 

valores foram expressos em (mg/L
-1

) em seguida os valores relacionados a salinidade foram 

em partes por milhão (ppm). 
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4.5.6 Sólidos totais 

A determinação de sólidos totais (ST) foram realizados pelo método de Medeiros et al 

(2006) no laboratório de engenharia ambiental da UFAM. Onde, seus procedimentos foram 

realizados em triplicatas e, os valores foram expressos em (mg/L
-1

) da seguinte maneira: 

– Secagem da cápsula de porcelana, em forno mufla à 550ºC, por uma hora, esperou-

se para que a cápsula resfriasse e, em seguida, colocou-se no dessecador até atingir e a 

temperatura ambiente e pesá-la em balança analítica; 

– Transferiu –se para a cápsula 50 ml (medida em proveta) de uma porção homogênea 

da amostra; 

– Em seguida, colocou-se a cápsula ao banho-maria até que a amostra secasse; 

– Consequentemente, levou-se a cápsula à estufa a 103ºC – 105ºC, durante uma hora; 

– Por fim, colocou-se a cápsula mais resíduo no dessecador e, aferiu-se o resultado em 

balança analítica. 

Os ST foram obtidos por diferença segundo a equação 3: 

𝑆𝑇 =  
( 𝐴−𝐵 ) 𝑥 1000

𝑉𝑜𝑙
 (mg/L

-1
)   Equação (3) 

Onde:  

A = peso da cápsula mais resíduo seco à 103ºC - 105ºC, em g (gramas); 

B = peso da cápsula vazia, g; 

Vol = volume da amostra, em litros. 

4.5.7 Fósforo total  

 A determinação do fósforo total, também foi desenvolvido no laboratório da UFAM 

e, aplicou-se o método de Medeiros et al (2012) por espectroscopia com comprimento de 

onda (λ) de 880 nm.  

As leituras foram realizadas em triplicatas no espectrofotômetro da marca NOVA 

Instruments e modelo NI 1600U V e, valores expressos em absolutos (abs). Os valores de 
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fósforo foram submetidos por diferença a Equação 4 para demonstrar os valores em (mg/L
-1

) 

e, o resultados destes pontos aplicou-se na Equação 5 para os valores de fosfato. 

𝑃 =  
An + 0,003

0,4672
 (mg/L

-1
)   Equação (4) 

Onde, 

P = Fósforo total; 

An = Valores de fósforo obtidos em cada ponto. 

𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 = 𝑃 ∗ 3,065 (mg/L
-1

)  Equação (5) 

4.5.8 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) também foi realizada no LAPEF em Porto 

Velho – RO, na qual, foi determinada pelo método de Winkler, sendo que a DBO passou por 

processo de incubação durante 5 dias (APHA (2012). 

4.5.9 Nitrogênio total 

As análises de nitrogênio total foram realizadas no LAPEF em Porto Velho – RO, 

utilizado o método de digestão por persulfato de potássio, seguido pelo método colorimétrico 

de nitrificação que foram lido com o comprimento de onda (λ) de 415 nm, previamente feito 

verificação e varredura, conforme indica APHA (2012).  

A digestão foi feita pela adição aos 10 mL de amostra com 4 mL de solução da 

digestão (50 g L-1 de persulfato de potássio, 30 g L-1 de ácido bórico e 14 g L-1 de hidróxido 

de sódio), sendo feita em frascos de vidro colocados em bloco digestor, à 100°C, por 1 hora. 

Após a digestão, foram transferidas das amostras 1 mL dos frascos de cada ponto para outros 

frascos, para a etapa de redução e determinação. A redução foi feita utilizando-se Ácido 

Sulfúrico 1,0 mol L
-1

. Após esse processo foi aguardado 10 min e, em seguida, realizado a 

leitura das amostras no espectrofotômetro e, os valores foram expressos em (mg/L
-1

). 

4.5.10 Coliformes totais e coliformes termotolerantes  

 A determinação dos coliformes totais e termotolerantes foram realizados no 

laboratório da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e, aplicou-se o método APHA 
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(2012). Utilizou-se 10 ml de Lactose-Bouillon, em tubos de ensaio e tubos de Durhan 

invertidos, autoclavados a 1kgf/cm² de pressão, esperou-se 15 minutos, após o resfriamento os 

mesmos foram identificados com as diluições de 10
-1

 a 10
-4

 até somar um total de 135 tubos, 

sendo 15 tubos para cada ponto. Incubaram-se os tubos em estufa à temperatura de 35,5 ºC ± 

0,5 ºC por 24 horas, se houvesse formação de gás no tubo de Durham e se a água estivesse 

turva, o grupo coliforme total e termotolerantes presente. Consequentemente, e fazia-se o teste 

confirmativo e suas contagens. 

4.6 Comparação com a Resolução 357/2005 e aplicação com a CETESB (2015).  

Segundo Cunha et al (2004), A qualidade da água é um fator variável ao longo do 

tempo e localização. Em ambientes onde a ação antrópica é marcante, a qualidade da água é 

afetada não só por fatores naturais, mas também por impactos das atividades humanas 

(CETESB, 2015), assim, o uso de indicadores de qualidade de água consiste no emprego de 

variáveis que se correlacionam com as alterações ocorridas no igarapé do Banheiro, sejam 

estas de origens antrópicas ou naturais. 

Os resultados obtidos para os parâmetros analisados são apresentados na forma de 

gráficos e para as variáveis que têm padrão legal estabelecido na Resolução CONAMA 

357/05 (BRASIL, 2005), foram adicionados aos gráficos os limites, a fim de ilustrar com 

clareza as não-conformidades (VON SPERLING, 2014). 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Potencial Hidrogeniônico – pH e Temperatura 

Na Figura 4 segue apresentado os valores do pH e temperatura da água, 

respectivamente nas Figuras A e B durante os dois períodos de monitoramento (abril e junho). 

Pode-se verificar que os maiores valores de pH se encontram nos pontos P1 e P2 a montante 

do igarapé, possivelmente isto pode ser devido ao lançamento de efluentes domésticos neste 

local, vindo principalmente do sistema de drenagem de águas pluviais do bairro São Cristóvão 

e do bairro São Sebastião. Já os demais pontos, apresentam um caráter mais ácido (pH 5,6 e 

pH 5,1) em relação aos primeiros pontos amostrados. Neste seguimento, vale ressaltar que 

valores do potencial hidrogeniônico a partir do primeiro ponto de coleta para ambos meses 

analisados, não se enquadram dentro dos limites estabelecido pela Resolução 357 do 

CONAMA (BRASIL, 2005). 

Pode-se verificar que temperatura no mês de abril apresentou menor valor para o P2 de 

27 ºC e maior valor no P4 de 31,2 ºC, consequentemente o mês de junho teve menor valor no 

P2 e de 25,8 ºC e maior valor no P5 de 27,3 ºC. Logo, os valores estão de acordo com a 

Resolução 357/05 apresentando temperatura ≥ 3 ºC a partir da sua jusante. Por sua vez, a 

temperatura tem grande importância como parâmetro de qualidade. As elevações da 

temperatura em um corpo hídrico, aumentam as taxas das reações químicas e biológicas, 

diminuem a solubilidade dos gases e aumentam a taxa de transferência dos mesmos, o que 

pode gerar mau cheiro, no caso da liberação de gases com odores desagradáveis (GALDINO e 

TROMBINI, 2018). 

Ressalta-se que os horários e, os locais onde foram realizadas as coletas influenciam 

nos valores da temperatura, uma vez que, as coletas realizadas no mês de abril ocorreram as 

10:00 horas e no mês de junho foram aferidas as 08:00 horas, ou seja, a incidência de calor 

sob corpo hídrico e a falta de mata ciliar contribui para tais resultados e, não houve muita 

mudança na temperatura durante todo o período amostral.  
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Figura 4. Valores do Potencial Hidrogeniônico – pH (A) e valores da Temperatura (B) ao 

longo do tempo. 

Turbidez e Condutividade elétrica 

A Figura 5 (A) apresenta os valores referentes a turbidez da água durante os meses 

analisados. Em acordo com os maiores valores apresentados par o pH nos pontos P1 e P2 

corrobora os valores de turbidez nestes pontos, no entanto, para todos os pontos avaliados 

durante os dois períodos apenas o P1 não se enquadra no limite estabelecido pela Resolução 

357/05, que é de 100 UNT. Desta forma, os elevados valores da Turbidez para P1, pode estar 

relacionado ao começo do período de chuva na região, proporcionando um maior carreamento 

de sedimento para o curso do igarapé. Segundo Arruda et al., (2015) a principal consequência 

da alteração da turbidez num corpo d’água é a redução da penetração de luz solar, 

prejudicando a oxigenação do meio (ARRUDA et al, 2015).  

Conforme observa-se na Figura 5 (B) a condutividade elétrica no igarapé do Banheiro 

variou de 0,19 mS/cm a 0,01 mS/cm, com maiores valores observados nos dois primeiros 

pontos, possivelmente devido ao lançamento de despejo antrópico nas áreas próximas. Os 

menores valores registrados nos pontos (P3, P4 e P5) que se encontram mais afastados do 

montante do igarapé e estão mais localizados em áreas com características naturais, sem muita 

interferência humana, entretanto, faz parte do perímetro urbano do município. Embora a 

condutividade elétrica não faça parte do IQA e dos padrões de classificação da Resolução 

357/05 para águas doces – classe 2. Segundo a CETESB (2015), é uma expressão numérica da 

capacidade de uma água em conduzir corrente elétrica, nas quais, depende das concentrações 

iônicas, temperatura e indica a quantidade de sais existentes na coluna d’água. 
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Figura 5. Valores da Turbidez (A) e valores da Condutividade Elétrica (B) ao longo do 

tempo. 

Salinidade e Oxigênio dissolvido – OD  

Observa-se que há diferença nos valores de salinidade apresentados na Figura 6A para 

os meses analisados, onde o mês de abril apresenta valor mínimo de 22,2 ppm e máximo de 

75,3 ppm, enquanto que o mês de junho apresenta valores entre 160,5 ppm e 250,2 ppm. O 

nível de salinidade da água tende a aumentar nas épocas mais quentes e secas do ano devido à 

maior evaporação da água (DERISIO, 2013) e níveis muito elevados de salinidade inibem o 

consumo de água pelos animais, e, consequentemente, seu consumo de alimentos (VON 

SPERLING, 2014). 

A Figura 6B apresenta os valores referentes ao oxigênio dissolvido com concentrações 

de variaram de 4,41 a 9,94 mg/L
-1

 no primeiro mês (época de cheia) e 12,63 a 20,18 mg/L
-1

 

no segundo mês (época de seca). Com exceção do ponto P2, situado próximo ao cemitério da 

cidade, apresenta valor abaixo do permitido pela Resolução do 357/05, os demais pontos se 

enquadram ao perfil estabelecido sendo, sua concentração ≥ 5 mg/L
-1

. 

As concentrações de OD foram em geral, maiores no mês de junho (período de seca). 

A elevação dos valores de oxigênio dissolvido nos pontos pode ter ocorrido em função da 

movimentação da água, já que as chuvas que ocorreram na época da coleta e podem ocasionar 

turbulência, gerando maior troca de oxigênio entre o ar e da água. Já o mês de abril (período 

de cheia) demonstrou valores bem inferiores em comparação com o mês de junho. Os baixos 

teores de oxigênio dissolvido refletem a situação da poluição da água do igarapé, tanto na área 
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de nascentes quanto na área mais urbanizada da bacia, já que participa do processo de 

autodepuração do corpo hídrico (OLIVEIRA, 2016). 
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Figura 6. Valores da Salinidade (A) e valores de Oxigênio Dissolvido – OD (B) ao longo do 

tempo. 

Sólidos totais  

De acordo com a Figura 7 os valores de sólidos totais estiveram compreendidos entre 

25 a 217 mg/L. As concentrações de resíduos tiveram aumento nas proximidade das áreas 

urbanas e o ponto de controle sendo os maiores valores no período de seca como visto abaixo. 
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Figura 7. Valores Sólidos Totais ao longo do tempo. 

Embora as presenças de sólidos totais se enquadrem na Resolução 357/05, nas quais, o 

valor de ST seja ≤ 500 mg/L
-1

 o mês de junho apresenta de modo geral, maiores resultados em 

comparação com o mês de abril. Tais diferenças de concentrações estão relacionadas períodos 

de seca (os ST estarem mais concentrado) e cheia (os ST estão menos concentrados) no corpo 
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hídrico. Contudo, o P1 se destaca por apresentar as maiores concentrações de ST na qual, 

podem decorrer dos lançamentos de efluentes vindo dos bairros aos redores dente ponto. 

Fósforo total e Fosfato 

A Figura 8A apresenta os valores referentes ao fósforo total e valores de Fosfato 

Figura 8B, durante os meses analisados. Verifica-se que os valores da concentração de fósforo 

em alguns pontos avaliados apresentam valores acima do limite estabelecido pela Resolução 

357/05 do CONAMA, que é de 0,05 mg/L
-1

 nos dois períodos analisados. Observa-se que 

apenas P2 e P4 referente apenas ao mês de junho estão de acordo com o enquadramento. Nos 

demais pontos, este limite foi ultrapassado, as concentrações foram provavelmente alteradas 

em decorrência da descarga de esgoto sanitário não tratado, cujos detergentes constituem a 

principal fonte, e das águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas, podendo contribuir para a 

proliferação de algas e para a aceleração indesejável do processo de eutrofização. 
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Figura 8. Valores do Fósforo total (A) e valores de fosfato (B) ao longo do tempo. 

Consequente, a concentração de fosfato para o primeiro ponto é bastante elevada nos 

dois meses analisados. Conforme segue-se o leito do corpo hídrico essas concentrações 

tendem a diminuir a cada ponto analisado. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e Nitrogênio total 

O Igarapé estudado apresentou altos resultado para DBO o que indica que o corpo 

hídrico está sob interferência e as concentrações estão acima do indicado pela resolução 

CONAMA 357/05 para corpos de água de classe 2 que estima um valor de até 5 mg/L
-1

. A 
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Figura 9 (A) mostra os resultados de DBO para ao longo do tempo. Nota-se apenas o primeiro 

e o quinto ponto do mês de abril e, o terceiro ponto se enquadra com base na Resolução. 
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Figura 9. Valores da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (A) e valores de Nitrogênio 

total ao longo do tempo. 

Para o nitrogênio total as análises para o mês de junho apresentaram as maiores 

concentrações de Nitrogênio, ultrapassando os valores máximos pela Resolução 357/05 e, isso 

demonstra que pode estar havendo lançamento de esgoto doméstico curso d’água, conforme 

apresentado na Figura 8B.  Observa-se que os pontos analisados, ainda em área urbana, há a 

presença de nitrogênio total e é um indicativo de poluição remota na água. Além disto, estes 

valores assim podem indicar eutrofização na água em alguns pontos. 

Coliformes totais e Coliformes termotolerantes 

As bactérias do grupo coliformes indicam poluição fecal, a Figura 10 apresenta 

valores referentes aos coliformes totais (Figura 10A) e, coliformes termotolerantes (Figura 

10B) da água no Igarapé do Banheiro. As análises das amostras de água para grupo 

coliformes totais embora não apresentem limites máximos permitidos na Resolução do 

CONAMA 357/05, as mesmas, apresentam valores elevados em todos os pontos analisados. 

O ponto 1 se destaca por motivos de apresentarem valores incontáveis (Inc*). 

Neste seguimento, as análises de coliformes termotolerantes realizadas no igarapé do 

Banheiro indicaram a presença de coliformes acima do valor estabelecido para o ponto 1 dos 

meses de abril e junho e, o ponto 3 somente no mês de junho. Os demais pontos analisados se 

enquadram nas águas classificadas como classe 2, pela Resolução 357/05 do CONAMA, que 

é de 1.000 coliforme termotolerantes por 100 mililitros. 
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O ponto 1 localizado próximo a BR – 230 (Transamazônica), apresentou as maiores 

concentrações de coliformes, isso pode significar um constante lançamento de dejetos a esse 

local vindo dos bairros São Cristóvão, São Sebastião e o antigo cemitério da cidade. 

Posteriormente a coleta, foi verificado por meio de imagens de satélite na Figura 2, 

que próximo ao primeiro e segundo ponto de coleta (P1 e P2) existe alguns tanques de 

pisciculturas para criação de peixes, e que constantemente podem ocorrerem despejos de 

dejetos no igarapé. Isto pode ser o motivo deste ponto mesmo estando localizado na zona 

urbana da cidade, estar com concentrações bastante elevadas de coliformes fazendo que 

diminua o valor de qualidade do IQA.  
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Figura 10. Valores Coliformes totais (A) e valores Coliformes Termotolerantes (B) ao longo 

do tempo. 

Índice de Qualidade da Água – IQA  

Ao se aplicar o índice de qualidade de água através do modelo da CETESB (2015), 

foram definidos os níveis de qualidade para cada ponto de coleta. No primeiro e segundo mês 

(abril e junho de 2019), apenas o ponto P1 (BR – 230 Transamazônica) foi classificado como 

“ruim”. Todos os demais pontos tiveram suas águas caracterizadas como “aceitáveis”, de 

acordo com a Figura 10A e Figura 10B.  

Tais resultados descrevem o ponto 1 como sendo diante da classificação adotada o que 

apresenta as concentrações mais elevadas dos parâmetros do IQA, provavelmente porque esse 

trecho vem recebendo grande quantidade de cargas orgânicas, o que provoca uma expressiva 

queda da qualidade da água. As variáveis que mais contribuíram para a diminuição do IQA 

nesse ponto foram a elevada contagem de coliformes termotolerantes, que está diretamente 
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relacionada com o lançamento de dejetos e esgotos domésticos, e a reduzida taxa de oxigênio 

dissolvido, já que o oxigênio dissolvido participa como combustível no processo de 

autodepuração do corpo de água (VON SPERLING, 2014).  

Diante de todos os pontos analisados, os melhores índices encontrados foram a partir 

do ponto P2 nos dois meses analisados, provavelmente devido à reduzida turbidez da água, 

que favorece a produção primária e a fotossíntese, portanto, com taxas elevadas de oxigênio 

dissolvido, além da baixa contagem de bactérias coliformes termotolerantes na época das 

coletas. 
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Figura 10. Classificação das análises do Índice de Qualidade de Água – IQA no igarapé do 

Banheiro de acordo com a CETESB (2015) (abril e junho de 2019). 

Deste modo pode-se verificar que o cálculo do IQA adaptado pela CETESB 

representou de forma satisfatória a qualidade das águas do igarapé estudado. Observa-se que 

as atividades antrópicas comprometem diretamente as águas do igarapé do Banheiro devido à 

introdução de nutrientes, cujos principais fatores identificados como causadores e 

responsáveis pelo processo de contaminação e degradação são principalmente as atividades 

agropecuárias (nas áreas de nascentes), e na zona urbana, as habitações, além de comércios.  

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

6. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitiram observar as frequentes mudanças na qualidade da 

água do igarapé do banheiro durante os períodos de cheia e seca. 

O índice de qualidade da água aqui adotado com base no proposto pela CETESB, 

mostrou-se bastante satisfatório na avaliação da qualidade da água no igarapé do Banheiro 

quando demonstrado as mudanças de qualidade da água sob influência de lançamento de 

efluentes oriundo de área urbana. 

Os resultados mostraram que a água do Igarapé do Banheiro encontra-se com altas 

concentrações de coliformes fecais nos trechos em estudo, para os meses de abril e junho, 

encontram-se poluídas no primeiro ponto e, aceitáveis nos demais pontos. 

Os piores resultados de qualidade da água foram encontrados no Pontos 1 que está 

localizado na BR – 230 (Transamazônica) dentro do perímetro urbano da cidade de Humaitá, 

tendo sua classificação como Ruim e qualidade aceitável para os demais pontos.  
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