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RESUMO 
Os córregos que passam pelas cidades têm sofrido grande incidência de efeitos antrópicos, sendo na maioria negativos. 
Entre eles existe o despejo clandestino de esgotos não tratados e os despejos pontuais de resíduos de obras, realizados 
por construtoras, que são ainda mais comuns. Esses despejos alteram não só a qualidade da água, mas podem causar 
a eutrofização, caracterizada pela alta quantidade de nutrientes na água que levam a um aumento significativo de 
microrganismos decompositores que, ao consumirem todo o oxigênio da água, levam à falência dos seres vivos 
aeróbicos. Em vista destes fatos, o presente projeto tem como objetivo analisar a qualidade físico-química das águas do 
Córrego Moscados em Maringá/PR por meio de medições de parâmetros que podem indicar alterações neste ambiente 
natural. Este estudo da qualidade das águas do Córrego Moscados será realizado por meio de análises in loco efetuadas 
com a sonda multiparâmetro, marca Horiba, desde a nascente do córrego, no Parque do Ingá (Bosque I), até próximo ao 
entorno da Instituição UniCesumar, na altura dos blocos HV1 e HV2. Serão realizadas análises de pH, temperatura, 
condutividade, salinidade, sólidos totais dissolvidos, turbidez, potencial de oxidação-redução e oxigênio dissolvido. Os 
resultados obtidos serão comparados com os valores máximos permissíveis pela legislação, a resolução CONAMA nº 
357/2005 e CONAMA nº 430/2011. Posteriormente, serão realizadas propostas de melhoria para a recuperação da 
qualidade das águas e também das condições de vida em seu entorno. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Entende-se por poluição da água a mudança de suas características causadas por quaisquer 
ação, resultando na degradação da qualidade, causando impactos negativos à fauna e flora. 
Segundo Santos (2005) essas alterações podem ser causadas pela pedologia em seus múltiplos 
aspectos, pois é a responsável pela regulagem da quantidade de sedimentos e suas respectivas 
concentrações químicas, que poderão então ser carregadas aos cursos d’água. A agricultura tem 
grande importância pois, contribui com 46% dos sedimentos presentes no curso d’água (PRATO et 
al., 1989). 

Outra causa muito significante para a degradação da qualidade da água é a ausência ou 
insuficiência de saneamento adequado, resultando em um despejo indesejado nos corpos hídricos, 
realizado por indústrias ou esgoto residencial (Resende et al., 2014). No estado de São Paulo, por 
exemplo, ao menos 2000 áreas foram ou estão sendo utilizadas para o despejo de água residuária, 
sendo que em sua maioria não houve qualquer forma de controle ou investigação apropriada 
(Zuquette et al., 2002). Para que haja um lançamento de efluentes na água de qualquer manancial, 
direta ou indiretamente, é necessário obedecer às condições preconizadas pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambeinte (CONAMA), por meio da Resolução nº357/2005 (BRASIL, 2005).  

O córrego é definido como um corpo d’água de pequeno porte, com vazão inferior à de um rio. 
No município de Maringá o Córrego Moscados, que nasce dentro da cidade nas proximidades do 
Parque do Ingá, será analisado no presente projeto. O Córrego Moscados é afluente do Córrego 
Cleópatra, que possui foz no Ribeirão Pinguim. É classificado como um córrego de água doce classe 
3.  
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De acordo com Von Sperling (2005), a água incorpora diversas impurezas devido às suas 
propriedades de solvente e à sua capacidade de transportar partículas, e estas definem a qualidade 
da água. Então, pode-se dizer que a qualidade da água é função das condições naturais e do uso e 
cobertura do solo na bacia hidrográfica, ou seja, é resultante da atuação do homem e de fenômenos 
naturais. 

Com base nesta situação, o presente trabalho tem como principal objetivo, utilizar um 
instrumento do tipo sonda multiparâmetro, para discutir e analisar variáveis relacionadas à qualidade 
do córrego Moscados em Maringá-PR.  
 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Serão coletadas amostras de água em três diferentes meses do ano, em períodos de 
estiagem e de chuvas, assim como consta na Portaria CONAMA n.357/2005, de cinco locais 
diferentes do córrego. Estes pontos serão demarcados por georreferenciamento com o auxílio de um 
GPS.  

Para a determinação dos parâmetros se fará uso da sonda multiparâmetro da marca Horiba, 
modelo U-50, no próprio local da coleta. Dentre todos os parâmetros fornecidos pela sonda, os 
parâmetros escolhidos para análise serão pH, temperatura (ºC), condutividade (mS/cm), salinidade 
(%), sólidos totais dissolvidos (mg/L), turbidez (uT), potencial de oxidação-redução (mV) e oxigênio 
dissolvido (mg/L).  

Os pontos de amostragem serão escolhidos de forma estratégica, para que representem uma 
melhor interpretação da qualidade de água do Córrego Moscados e que possibilitem acessibilidade 
ao ponto, quando grande parte das margens encontra-se erodida e com difícil acesso. Sabe-se que 
o Córrego Merlo é um afluente do Córrego Moscados no trecho sob análise. Serão realizadas 
análises também no Córrego Merlo.  

No momento das análises, tomar-se-á o cuidado para colocar a sonda em águas não muito 
superficiais devido à instabilidade de informações, colocando-a, assim, em águas que estejam por 
volta de 10 a 15 cm de profundidade a partir da superfície e que sejam correntes, o mais longe 
possível de cachoeiras ou quedas de água, como preconizado pelo Guia Nacional de Coleta e 
Preservação de Amostras (ANA-CETESB, 2011). 

 
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se que por meio das análises realizadas com a utilização da sonda multiparâmetro 
Horiba U-50, os parâmetros estejam dentro das normas preconizadas pela Resolução CONAMA 
n.357/2005 (Brasil, 2005) e Resolução CONAMA n.430/2011 (Brasil, 2011). Encontrando-se 
possíveis indicativos de fontes de poluição, sugestões serão colocadas para resolvê-las.  

Com os resultados que serão obtidos a partir da análise de água do Córrego Moscados, pode-
se discutir os parâmetros relacionados à qualidade do recurso hídrico e, assim, indicar se o corpo 
hídrico sob análise está ou não sofrendo degradações por efluentes ou contaminantes antrópicos 
diversos. 
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