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ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS ÁGUAS DO CÓRREGO 

MOSCADOS MARINGÁ-PR 

 

 

Lucas Fernando Guilherme 

 

 

RESUMO 

 

O estudo teve como escopo a realização de análises das características físico-químicas do 

córrego Moscados no município de Maringá-PR, a fim de averiguar a atual situação da 

qualidade de suas águas, tendo como embasamento sua classificação e enquadramento. As 

avaliações em campo foram realizadas com o auxilio do verificador portátil de qualidade da 

água multiparâmetros da marca Horiba modelo U-52, o equipamento permite medir e indicar 

respectivamente o resultado do monitoramento dos parâmetros in loco. Os pontos de análises 

foram demarcados ao longo do leito do córrego Moscados, no local de encontro com o 

córrego Merlo e também à montante e jusante de qualquer outro ponto supostamente poluidor. 

Os resultados obtidos a partir das análises foram conferidos entre os distintos locais de 

amostragem e também comparados aos padrões exigidos pela resolução CONAMA 

N°357/2005 para águas doces de classe III, após a aferição foi constatado que todos os 

parâmetros analisados tiveram seus valores condizentes com a legislação, assim as águas são 

propícias para os usos pretendidos para o corpo hídrico. 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Qualidade da Água. Sonda Multiparâmetros. 

 

 

ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS OF THE STREAM 

WATER MOSCADOS MARINGÁ-PR 

 

ABSTRACT 

 

The study had as scope the accomplishment of analyzes of the physical-chemical 

characteristics of the stream Moscas municipality of Maringá-PR, in order to ascertain the 

current situation of the quality of its waters, based on its classification and framing. The field 

evaluations were carried out with the help of the multi-parameter portable water quality 

verifier of the Horiba brand U-52 model, the equipment allows to measure and to indicate 

respectively the result of the monitoring of the parameters in loco. The points of analysis were 

demarcated along the bed of the Moscados stream, at the site of the Merlo stream, and also 

upstream and downstream of any other supposedly polluting point. The results obtained from 

the analyzes were verified between the different sampling sites and also compared to the 

standards required by the CONAMA Resolution N° 357/2005 for Class III fresh waters, after 

the comparison it was verified that all parameters analyzed had their values consistent with 

legislation, so the waters are conducive to the intended uses for the water body. 

 

Keywords: Monitoring. Multiparameter. Probe Water Quality. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A água é um elemento fundamental para o desenvolvimento das atividades humanas, 

tendo em vista que contém extenso grau de uso. Pode ser aplicada na alimentação, na 

produção de alimentos, higiene, limpeza, lazer, produção de eletricidade, transportes, entre 

outros (BRAGA et al., 2011). 

Com o crescente aumento das atividades antrópicas, também é cada vez maior o uso 

e a degradação dos recursos hídricos. Braga et al. (2011), destacam que mesmo com toda a 

influência da água sobre a vida humana e na produção dos bens de consumo, as próprias 

atividades que dependem da água também são responsáveis por sua degradação. Para Richter 

(2014), uma crise hídrica arrebentaria prejuízos imensos impactando diretamente a economia, 

a saúde pública e a produção de alimentos.  

Para Philippi Junior (2005), a utilização de produtos químicos na agricultura no meio 

ambiente e o crescimento não planejado da urbanização fazem com que as águas utilizadas 

nas cidades, indústrias e na agricultura acabem retornando contaminadas aos corpos hídricos.  

No que se refere ao meio urbano, podemos apontar problemas como a contaminação 

dos mananciais, devido a despejos de efluentes domésticos e industriais sem qualquer tipo de 

tratamento prévio, como o esgoto sanitário residencial, a contaminação de águas pluviais 

devido à disposição final irregular de resíduos sólidos, erosão e sedimentação dos cursos 

d’água ocasionados por ocupação de áreas de fundo de vale (PHILIPPI JUNIOR, 2005). 

Visando garantir a preservação da água em quantidade e qualidade para sua 

população, no Brasil foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

estabelecida pela Lei nº 9.433/1997, que hoje vem a ser um dos principais meios de gestão de 

águas em âmbito nacional (BRASIL, 1997). 

Dentre os instrumentos da PNRH, podemos citar aqui os Planos de Recursos 

Hídricos e o Enquadramento dos corpos de hídricos em Classes. Os Planos De Recursos 

Hídricos auxiliam os gestores quanto à classificação de enquadramento dos corpos hídricos e 

demais instrumentos, levando em conta estudos relacionados na área de abrangência de 

determinadas bacias hidrográficas. As portarias de enquadramento de cursos d’água do Estado 

do Paraná são fundamentadas em suas bacias hidrográficas. 

Para Pereira e Scroccaro (2010), as bacias hidrográficas podem ser definidas como 

uma área geográfica limitada por divisores de águas, que conduz as águas da chuva e de seus 

afluentes para as áreas mais baixas formando um curso de água principal. Aspectos 

quantitativos e qualitativos das águas de uma bacia também podem ser ligados às atividades 
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antrópicas existentes, a presença de atividades humanas é capaz de exercer uma grande 

pressão sobre os recursos naturais que compõem uma bacia hidrográfica. 

Para Oliveira, Barcelo e Peixoto (2013), uma forma de assegurar a qualidade dos 

corpos hídricos é enquadrá-los em classes em função da utilidade proposta, onde são 

estabelecidas condições e critérios a serem respeitados. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei no 9.433, de 1997 através do Art. 9º 

estabelece que o enquadramento de um rio ou trecho em questão, deve pertencer a alguma 

classe visando assegurar a qualidade da água de acordo com os principais usos atuais ou 

pretendidos, tendo por base a qualidade para atender aos usos mais restritivos e ainda  atenuar 

os gastos em relação   poluição das águas  mediante ações de caráter preventivo (BRASIL, 

1997). 

A qualidade da água está inteiramente relacionada às características que dependem 

de diferentes itens encontrados em sua composição, tais componentes podem ser provenientes 

de origem dos próprios ambientes ou inseridos a partir de atividades antrópicas. Para 

caracterização de um corpo hídrico, é necessário determinar os parâmetros referentes às 

ordens físicas, químicas e biológicas, fatores importantes para verificação de não 

conformidades quanto à determinação preestabelecida para determinado uso (OLIVEIRA; 

BARCELO; PEIXOTO, 2013).  

Mota (2003) menciona os parâmetros como representantes das distintas propriedades 

da água e são indicadores utilizados para estabelecer os níveis de impureza quando estes 

agentes alcançam valores superiores ao estabelecido para determinado uso. Os indicadores de 

qualidade da água mensurados no estudo são de ordens físicas e químicas, tais como pH, 

Oxigênio dissolvido (OD), Sólidos Totais Dissolvidos (STD) e Turbidez. 

Libânio (2010) aponta o Potencial Hidrogeniônico (pH) como à concentração dos 

íons H+ presentes na água, que indicam as condições de acidez ou alcalinidade da amostra, 

esse parâmetro é utilizado com grande frequência no monitoramento de água nas estações de 

tratamento devido a interferência em diversos processos. 

O Oxigênio dissolvido (OD) se dá pelo oxigênio presente na água, é essencial para as 

formas de vida que consomem o oxigênio em seus processos metabólicos. Pode ser obtido do 

contato com a atmosfera ou ser resultante da fotossíntese de algas e plantas aquáticas 

(LIBÂNIO, 2010). 

Os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) são classificados como a junção das 

substâncias orgânicas e inorgânicas na água, tem relação direta com a salinidade e a 

condutividade elétrica da amostra (VON SPERLING, 2005). 
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A Turbidez refere-se às características de concentração de partículas suspensas e 

coloidais presentes na massa líquida.  A turbidez das águas naturais, responde por fragmentos 

de argila, silte, plâncton, microrganismos, e matéria orgânica e inorgânica particulada 

(LIBÂNIO, 2010). 

Brasil (2005), a legislação referente à classificação, determinação dos parâmetros e 

usos pertinentes aos corpos hídricos de cada categoria são definidos a critério do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente por meio da Resolução Nº357/2005. 

A Resolução CONAMA Nº357/2005 faz a classificação após a qualificação das 

águas em doces, salobras e salinas. Essa classificação é necessária para garantir a qualidade 

das águas, não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade para atender 

os usos mais exigentes almejados, sendo avaliados por condições e padrões específicos.  

Somando todas as Seções da CONAMA Nº357 temos treze classes de qualidade. As 

águas doces são aquelas que possuem salinidade igual ou inferior a 0,5%, distribuídas em 

cinco Classes dispostas de acordo com as exigências de usos preponderantes, partindo da 

Classe Especial que são águas que atendem a requisitos de qualidade para usos mais 

exigentes, a exemplo as águas destinadas a Proteção/Preservação das comunidades aquáticas, 

seguidas pelas Classes 1, 2 e 3, onde temos águas destinadas ao abastecimento doméstico, 

recreação, contato primário e secundário, dessedentação animal e irrigação e por fim as águas 

de Classe 4, categoria onde as águas são destinadas a usos pouco exigentes a exemplo a 

navegação e a harmonia paisagística (BRASIL, 2005). 

 Considerando a pressão exercida pela urbanização ao meio ambiente, agravada pela 

expansão urbana sem um planejamento adequado. 

 Este estudo teve como principal finalidade a realização de avaliações de parâmetros 

físico-químicos das águas do Córrego Moscados no Município de Maringá-PR, utilizando-se 

da Sonda Multiparâmetros Horiba U-52.  O intuito de se examinar os padrões do corpo 

hídrico constituiu-se em relacionar os valores obtidos através das análises às condições 

estabelecidas na Resolução CONAMA N°357/2005.   

 O monitoramento contínuo dos cursos d’água urbanos é de amplo valor para sua 

gestão, visto que permite verificar se há danos causados por interferência de ação humana, 

sendo indispensável para dar suporte às medidas de proteção e conservação. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 



7 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

Área de estudo fica localizada no perímetro urbano do município de Maringá, cidade 

estabelecida no Noroeste do Estado do Paraná. O município fica situado em meio à divisão 

das bacias hidrográficas dos rios Pirapó e Ivaí (alto e baixo Ivaí), como é possível observar na 

Figura 1, onde temos a localização destacada em vermelho do município de Maringá perante 

as bacias Hidrográficas do estado do Paraná. 

 

Figura 01 – Unidades Hidrográficas do Paraná. 

 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná. 

 

 

As águas da área urbana de Maringá são escoadas por vários córregos que incidem em 

seu perímetro, o elemento de estudo é o córrego urbano localizado próximo à instituição de 

ensino Unicesumar, designado Moscados, afluente pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio 

Ivaí.  

Para Baggio (2014), a nascente principal do córrego Moscados tem origem dentro do 

Parque do Ingá, e a extensão do córrego é de 3.966m fluindo dentro da área urbana de 

Maringá. O córrego Moscados desagua no córrego Cleópatra, contendo ainda como seu 

afluente o córrego Merlo. Moreira (2009) destaca que a área da bacia do córrego Merlo é 

ocupada atualmente, em grande parte, por loteamentos de ocupação ininterrupta. Os Córregos 

Moscados e Merlo são indicados na Figura 2. 
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Figura 02 – Localização do córrego Moscados e Merlo. 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 

 

 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para dar início as atividades foram realizadas pesquisas bibliográficas para a 

determinação das metodologias, parâmetros da qualidade da água e tabelas de valores 

exigidos na legislação pertinente ao enquadramento dos corpos hídricos.  

 Os parâmetros de qualidade da água selecionados para o estudo são correspondentes 

entre a legislação, metodologia e materiais adotados para a avaliação, totalizando em quatro 

parâmetros nas escalas químicas e físicas, onde temos o potencial Hidrogeniônico pH, 

Oxigênio dissolvido (OD), Sólidos Totais Dissolvidos (STD) e Turbidez.  

 As avaliações a campo foram realizadas com o auxílio do aparelho portátil de análise 

de qualidade da água da modelo U-52 da marca japonesa Horiba, o qual permitiu medir e 

indicar respetivamente o resultado do monitoramento in loco. 

 

2.3 SONDA HORIBA U-52 

A Sonda multiparâmetros Horiba U-52 foi empregada com o intuito de realizar as 

análises dos parâmetros de qualidade da água em tempo real, apresenta fácil operação, 

confiabilidade e praticidade. A realização de análises periódicas sem a necessidade de custos 

adicionais como análise laboratorial é outra vantagem de se utilizar o aparelho.  
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 As características do produto foram retiradas do Manual de Instruções e da Literatura 

do produto disponível no site do fabricante.  O equipamento conta com um display LCD de 

fácil leitura, com opção de iluminação, como apresentados na figura 3. Possui um cabo de 30 

metros engates de conexão rápida e ainda corpo resistente a impactos. 

 

Figura 03 – Sonda Multiparâmetros Horiba U-52. 

 
Fonte: Literatura do produto série U-50 - Horiba. 

 

 

A sonda do modelo utilizado possui sensores de medição, sendo respectivamente: 

Sensores de pH, potencial de oxirredução (ORP), eletrodo de referência, sensor de Oxigênio 

Dissolvido (OD), da condutividade elétrica, da temperatura e turbidez, como podemos 

verificar na figura 4 apresentada a seguir:  

 

Figura 04 – Sensores da Sonda Horiba U-52. 

 
Fonte: Literatura do produto série U-50 – Horiba 
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O modelo U-52G é capaz de medir 11 parâmetros respectivamente: Temperatura; 

Turbidez; pH (0 a 14); pH (mV); Sólidos totais dissolvidos; Oxigênio dissolvido; Potencial de 

oxi-redução; Condutividade elétrica; Salinidade; Profundidade e GPS.  

 

2.4 DEFINIÇÃO CRONOLÓGICA DAS AMOSTRAGENS 

 Foram realizadas três corridas numa escala de tempo de cinco meses, estabelecendo o 

intervalo de um mês entre elas, iniciadas em Junho seguidas por Agosto e Outubro 

respectivamente. Durante o andamento de análises tivemos a variação de períodos de 

estiagem e de chuvas, mais especificamente no final do período de seca e o início do período 

chuvoso como pode observar no gráfico 1 mostrado a seguir: 

 

Gráfico 01 - Precipitação períodos de 2018. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

2.5 DEFINIÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Os pontos de amostragem foram distribuídos mediante o leito do córrego Moscados 

em locais previamente escolhidos, estabelecidos em pontos equidistantes de maneira a 

conseguir obter um padrão nas coletas e abranger todo o trecho de interesse (350m). E ainda, 

sempre a montante e a jusante de possíveis cargas poluidoras como exemplo deposições de 

entulhos da construção civil, locais que continham resíduos sólidos encontrados nas margens 

e no leito do córrego e também o seu afluente Córrego Merlo.  
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 Para a escolha dos pontos de análise foram evitadas áreas de difícil acesso, locais em 

que a água não fluísse bem ou proximidades de curvas adentro ao curso d’água  como 

podemos observar na figura 5. 

 

Figura 5 – Definição dos pontos de amostragem ao longo do Córrego Moscados. 

 

 Fonte: Google Maps 2018. 

 

 

2.6 METODOLOGIA DAS ANÁLISES  

 Em meio ao processo de análise, durante as três corridas, foi selecionado o tipo de 

análise “Medição Única”  e respectivamente os sensores da sonda submergidos na água, isso 

para cada ponto individualmente, sempre procurando manter a mesma profundidade e padrão 

de escoamento, almejando uniformizar a coleta de dados, os resultados dos conjuntos de 

dados obtidos foram então coletados. 

 Após a determinação, os resultados das análises foram aferidos e então comparados 

entre os mesmos pontos de amostragem variando entre as corridas, e por fim, conferidos com 

os parâmetros exigidos pela resolução CONAMA N°357/2005 para águas de classe III. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Os resultados obtidos através das análises foram expressos em planilhas e aferidos 

com os valores máximos e mínimos tendo como base de referência a Resolução CONAMA 

N°357/2005, a qual institui sobre a classificação dos corpos de água, onde classifica as águas 
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doces nas classes Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, dá as diretrizes ambientais 

para enquadramento, também estabelece as condições e padrões a serem atendidas para cada 

classe (BRASIL, 2005). 

 De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada a Superintendência dos Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente-SUREHMA enquadra em classes os cursos d’água pertencentes   

Bacia do Rio Ivaí através da portaria Nº019/1992, onde qualifica Córrego Cleópatra e seu 

afluente Córrego Moscados do município de Maringá como pertencentes à Classe III de águas 

doces (PARANÁ, 1992). 

  A CONAMA N°357/2005 estabelece que as Águas de Classe III podem ser destinadas 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de 

contato secundário; e à dessedentação de animais (BRASIL, 2005). A tabela 01 nos apresenta 

os valores e unidades de medida utilizadas nos parâmetros de águas de Classe III. 

 

Tabela 01- Condições e Padrões Classe III CONAMA 357/2005. 

CONDIÇÕES E PADRÕES CLASSE III 

PARÂMETROS  VALOR LIMITE  

Oxigênio Dissolvido (OD)  ≥ 4 0 mg/L O2 

Potencial Hidrogeniônico (pH)  6,0 a 9,0  

Sólidos Totais Dissolvidos (STD)  ≤ 500 mg/L  

Turbidez  ≤ 100 UNT  

Fonte: Resolução CONAMA N°357/2005.  

 

 

3.1 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 O Oxigênio Dissolvido (OD) refere-se ao oxigênio molecular (O2) dissolvido na água, 

o qual é essencial para a sobrevivencia dos organismos aeróbios, Libânio (2010) destaca que o 

OD é um dos mais importantes parâmetros para expressar a qualidade de um ambiente 

aquático, sendo importante para a caracterização dos efeitos da poluição das águas por 

despejos orgânicos apontando para ausência ou insuficiência no sistema de esgoto sanitário. 

 Libânio (2010), aponta que as concentrações de OD podem variar naturalmente ou 

também em função de atividades antrópicas, estão ligadas a processos físicos, químicos e 

biológicos que ocorrem nos corpos d’água. Naturalmente o oxigênio dissolvido pode ser 

resultante da fotossíntese de algas e plantas aquáticas presentes nos cursos hídricos, por 
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difusão atmosférica, em cursos d’água com velocidades mais elevadas a difusão do oxigênio 

atmosférico é potencializada.  

 A redução do OD pode ocorrer por efeito de ações antrópicas como despejo de 

efluentes e naturalmente por razões de respiração ou por degradação de matéria orgânica feita 

pelos organismos presentes no ambiente, e também à noite pelo processo inverso de 

fotossíntese realizada por algas e plantas aquáticas, consumindo oxigênio e liberando gás 

carbônico (LIBÂNIO, 2010). 

 A partir dos dados obtidos através das analises foi possível observar que a variação do 

Oxigênio Dissolvido atende os padrões estabelecidos na CONAMA N°357/2005 a qual 

estipula que deve ser mantido para qualquer amostra o valor mínimo de 4 mgO2/L. A média 

no âmbito total de 7,93 mgO2/L, Máxima de 9,73 mgO2/L Corrida 1- Ponto 2 e mínima de 

5,82 mgO2/L na Corrida 2-Ponto 5. O Gráfico 2 indica as variações do OD nas análises de 1 a 

3. 

Gráfico 02 - Variação dos níveis de OD Oxigênio Dissolvido. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 Com exceção do ponto 2, na corrida 3 foi observado um aumento na concentração de 

OD em comparação com as demais corridas na área de coleta. Para Nogueira, Costa e Pereira 

(2015) esse fenômeno pode ter ligação com a precipitação pluviométrica, a qual ocorreu no 

mês de Outubro, visto que com o aumento da velocidade de escoamento maior é quantidade 

de moléculas de O2 incorporada, e ainda ocorre a diminuição da temperatura da água 
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acarretanda na menor a taxa de volatilização dos gases, como exemplo O2 contido na água 

elevando assim seus níveis. 

 

3.2 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) é uma característica química das águas, esse 

parâmetro consiste na concentração de íons H+ presentes no meio aquoso e representa a 

intensidade das condições ácidas ou alcalinas. Valores de pH inferiores a 7 indicam condições 

ácidas e superiores denotam condições de alcalinidade das águas, influencia diretamente a 

solubilidade de outras substancias e como consequência também o potencial de toxidade. As 

águas naturais superficiais apresentam pH variando de 6,0 a 8,5, intervalo que se faz 

adequado para a manutenção da vida aquática. A prevalência de concentração expressiva de 

matéria orgânica pode alterar os valores de pH,  as alterações podem ser decorrentes de 

atividade de algas e plantas aquáticas através da fotossíntese e respiração, do lançamento de 

despejos domésticos e industriais e ainda da dissolução das rochas naturais (LIBÂNIO, 2010). 

 

Gráfico 03 - Variação dos valores de pH. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

A partir dos dados obtidos é possível observar no Gráfico 3 que a variação do pH está 

dentro dos padrões exigidos na legislação a qual pode variar de 6 a 9 conforme a tabela 1 

Condições e Padrões Classe III. A média no âmbito total de 6,73, com máxima de 7,67 na 

Corrida 3 - Ponto 1 e mínima de 6,03 Corrida 1 - Ponto 4. 
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Apesar de os córrego Moscados e Merlo possuírem origens diferentes, os valores de 

pH em relação a eles não foi muito significativa. O córrego Moscados é originário das águas 

do lago do Parque do Ingá, sendo ele influenciado pela concentração de matéria orgânica 

presente e atividades bioquímicas e o córrego Merlo originário de águas subterrâneas (RECH; 

ZAMBOTI; ANDREOLA, 2016). 

O Córrego Merlo apresentou o maior valor de pH na corrida 2, nas outras corridas o 

pH mais elevado foi após a junção dos dois corpos hídricos, respectivamente no ponto 1, 

acredita-se que pode ter relação com a grande quantidade de resíduos de concreto da 

construção civil encontrados em seu leito. 

 

3.3 SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS 

 Os Sólidos Totais Dissolvidos são referentes à grande maioria de impurezas presentes 

na água, com exceção dos gases dissolvidos, que contribuem para a carga de sólidos presentes 

no meio aquático. (MACEDO 2002 apud GÖRGEN, 2010). 

 No Gráfico 4 são apresentados os resultados obtidos para Sólidos Totais Dissolvidos 

(STD) obtidos no estudo, com uma média de 131,83 mg/L para todas as amostras, máxima de 

143 mg/L na Corrida 2 nos Ponto 5, e valor mínimo de 123 mg/L na Corrida 2 Córrego 

Merlo. 

 

Gráfico 04 - Variação dos valores de (STD). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os valores obtidos na aferição do parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos indicam que 

as concentrações estão de acordo com a proposta para o corpo hídrico, de acordo com a 
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Resolução CONAMA 357/2005 o valor máximo para STD é de 500mg/L, para as águas doces 

de Classe III.  

 

3.4 TURBIDEZ 

A Turbidez refere-se às partículas suspensas e coloidais presentes no meio aquoso, 

nas águas naturais, responde por fragmentos de argila, silte, plâncton, microrganismos, e 

matéria orgânica e inorgânica particulada. (LIBÂNIO, 2010). 

 Observando os valores esboçados no Gráfico 5 é possível notar um aumento da 

turbidez na corrida 3 devido a grande quantidade de chuvas do mês de Outubro, mesmo com 

essa alta, as concentrações de turbidez continuam dentro dos limites estabelecidos via 

Resolução N°357/2005 do CONAMA, onde os valores para turbidez em corpos hídricos de 

Classe III devem ser de até 100 UNT. A média total de 3,17 UNT, com a máxima de 6,3 UNT 

na Corrida 3 no Ponto 5 e mínima de 0,4 UNT na Corrida 1 Ponto 4. Os valores de turbidez 

podem ser expressos em Unidades Nefelométricas de Turbidez (UNT) ou Unidades de 

Turbidez (uT). 

 

Gráfico 05 - Variação dos valores de Turbidez. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 De acordo com as variáveis da qualidade das águas descritas pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (2009), o excesso da turbidez pode vir a reduzir a 

fotossíntese de algas e plantas subaquáticas, que por sua vez pode vir à ser base de cadeias 

alimentares, o que vem a influenciar diretamente as comunidades biológicas aquáticas. 
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 Naturalmente a erosão das margens dos rios durante as estações chuvosas acabam 

resultando em aumento da turbidez das águas, o que pode ser potencializado pela ação 

antrópica devido à má conservação e uso do solo, e ainda por despejos de esgotos domésticos 

e efluentes industriais que elevam a turbidez dos corpos hídricos (CETESB, 2009).  

 

3.5 ANÁLISE GERAL 

 No trecho percorrido foi encontrado possíveis agentes causadores de degradação, a 

Montante do 1° ponto e Jusante do 2° deposição de entulhos da construção civil e erosão 

parcial em uma das margens Figura 6.  À Montante 3° ponto e a Jusante do 4° deparam com 

possíveis cargas poluentes advindas do sistema de despejo de águas pluviais vide formação de 

espuma Figura 7, e a Montante do 4° ponto e Jusante do 5° Carga de resíduos sólidos 

provenientes do Córrego Merlo, como podemos observar na figura 8. 

 

Figura 06 - Erosão na margem e deposição de entulhos no Córrego Moscados. 

 
Fonte: O autor, 2018. 
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Figura - 07 Possíveis Cargas Poluidoras advindas do sistema de águas pluviais. 

  
Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Figura 08 - Presença de Resíduos Sólidos Córrego Merlo e Moscados. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Através dos resultados obtidos foi possível evidenciar que, mesmo com o Córrego 

Moscados apresentando pontos passíveis de degradação a sua capacidade de resiliência até o 

momento fez com que essas adversidades não fossem suficientes para comprometer a 

qualidade da água referente aos parâmetros analisados na pesquisa. 
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4 CONCLUSÃO 

 

As análises dos parâmetros físico-químicos realizadas no córrego Moscados 

mostraram que de forma unânime, os valores encontrados para todos os pontos amostrados 

tiveram seus valores condizentes com os de Água Doces Classe III previsto na Resolução 

CONAMA N°357/2005, sendo assim, as águas são propícias para os usos pretendidos para o 

corpo hídrico. Sugere-se uma analise mais detalhada e em um espaço maior de tempo que 

permita uma avaliação completa.  

É conveniente a adoção de medidas para levar conhecimento à população que vive ao 

entorno dos córregos urbanos abordando temas de Educação Ambiental, Cidadania e 

Sustentabilidade, a fim de conscientização quanto aos impactos ao meio ambiente e à saúde 

humana decorrentes das práticas de descarte irregular de resíduos sólidos e efluentes 

domésticos.  

Por fim, sugere-se realização de vistorias no sistema de coleta e escoamento de águas 

pluviais a fim de averiguar possíveis ligações irregulares de lançamento de efluentes 

domésticos nas galerias. 
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