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RESUMO
A carência de estudos ambientais nas microbacias da região analisada impulsionou a
realização deste Trabalho de Conclusão de Curso, o qual teve como objetivo realizar um
diagnóstico ambiental da microbacia do Arroio do Itacherê, situado na cidade de São Borja
(RS). Este curso de água tem um trajeto de aproximadamente 5,4 Km, é um afluente direto do
Rio Uruguai, e sua hidrodinâmica é altamente afetada pela urbanização e presença de
banhados ao longo do seu trajeto. Foi realizada uma análise temporal do uso e ocupação do
solo usando cartas e imagens multiespectrais do Landsat 8 e CEBERS 4, entre outros. Foi
realizado um monitoramento da qualidade da água, com 3 pontos de coleta situados ao longo
do arroio, durante o período que abrange dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, caracterizado
por estiagem e altas temperaturas (verão), os parâmetros analisados foram: temperatura, pH,
Oxigênio Dissolvido, Condutividade, Salinidade, Turbidez, Demanda Química de Oxigênio
(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Nitrogênio Amoniacal. O comparativo
dos dados demonstra a capacidade de depuração natural do banhado que possui maior
quantidade de água armazenada. Os dados foram confrontados com a resolução Conama
357/05, gerando uma classificação predominante associada a cursos poluídos (Classe III e
IV). Os dados foram comparados com os dados obtidos na microbacia do Padre (bacia
lindeira analisada durante o mesmo período) demonstrando fortes diferenças nos parâmetros
da qualidade da água obtidos. Diante dos dados obtidos foram propostas medidas de
preservação ambiental em locais específicos da microbacia do Itacherê.

Palavras-chave: Águas superficiais; monitoramento ambiental; Resolução Conama 357/05.
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ABSTRACT
The lack of environmental studies in the micro basins of the analyzed region led to the
accomplishment of this Course Conclusion Work, which aimed to carry out an environmental
diagnosis of the microbasin of Arroio do Itacherê located in the city of São Borja (RS), this
watercourse has a path of approximately 5.4 km, it is a direct effluent of the Uruguay River,
and its hydrodynamics is highly affected by urbanization and the presence of wetlands along
its path. A temporal analysis of the land use and occupation was carried out using maps and
multispectral images from Landsat 8 and CBERS 4, among others. Water quality monitoring
was executed with 3 collection points located along the stream, during the period between
December 2020 and February 2021, characterized by drought and high temperatures
(summer), the parameters analyzed were: temperature, pH, Dissolved Oxygen, Conductivity,
Salinity, Turbidity, Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD)
and Ammoniacal Nitrogen. The comparative data shows the natural purification capacity of
the wetland that has greater amount of stored water. The data were compared with the
resolution Conama 357/05, generating a predominant classification associated with polluted
courses (Class III and IV). The data were compared with the data obtained in the Padre
microbasin (the bordering basin analyzed during the same period) demonstrating strong
differences in the water quality parameters obtained. Environmental preservation measures
were proposed in specific locations in the Itacherê microbasin.

Keywords: Surface waters; environmental monitoring; Conama Resolution 357/05.
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1. INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos possuem um papel significativo no desenvolvimento econômico e
social de uma região, e com o avanço do crescimento populacional a partir do século XX a
exploração dos recursos naturais e em especial dos recursos hídricos tomou uma proporção
assoladora. Com o evidente desgaste que a exploração da natureza começou a ganhar, países
industrializados iniciaram os investimentos nas mudanças de prioridades, iniciando assim, a
ênfase na proteção e conservação ambiental (TUCCI, 2001).
No Brasil em 17 de Março de 2005 entrou em vigor a resolução Conama 357 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. O
país possui uma imensa diversidade hidrológica, tendo o total de 12 bacias hidrográficas, cada
uma com características próprias que englobam questões de clima, relevo, ocupação urbana,
solo e entre outros.
A Região Hidrográfica do Uruguai abrange a porção norte, noroeste e oeste do
território do Rio Grande do Sul, com uma área de aproximadamente 127.031,13 km²,
equivalente a 47,88% da área do Estado. Esta Região está subdividida em dez unidades
hidrográficas. A U40 - Butuí /Piratinim /Icamaquã abrange o total de 20 municípios, seus
principais rios formadores são o Butuí, Piratinim e o Icamaquã os quais são afluentes diretos
do Rio Uruguai (FEPAM, 2020).
Existem muitas microbacias que desaguam diretamente no Rio Uruguai, quando as
mesmas fazem parte de áreas urbanas, seu estudo se torna de vital importância para mensurar
a qualidade da água dos arroios que contribuem para a macrobacia do Rio Uruguai. Diante
deste cenário encontra-se a microbacia do Arroio Itacherê analisada neste estudo.
O termo "qualidade da água", não se refere, necessariamente, a um estado de pureza,
mas às características químicas, físicas e biológicas, e que, conforme essas características são
estipuladas diferentes finalidades de o uso para a água (MINELLA e MERTEN, 2002).
A carência de estudos de monitoramento da qualidade da água acerca da Unidade
Hidrográfica U40 - Butuí/Piratinim/Icamaquã é grande, principalmente das microbacias do
município de São Borja, tais razões foram motivadoras para a elaboração deste trabalho de
conclusão de curso, que tem como objetivo realizar um diagnóstico ambiental e o
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monitoramento da qualidade da água do Arroio Itacherê presente no município de São Borja,
RS.
Foi montado um SIG (Sistema de Informações Geográficas) o qual foi incorporado
com diversos materiais que buscam identificar as principais mudanças nas últimas décadas e
mapear o uso e ocupação do solo da microbacia do Itacherê. Os dados obtidos das coletas de
água foram comparados com os padrões estabelecidos pela resolução Conama 357/05 e outras
fontes acadêmicas.
Além da comparação dos dados obtidos com fontes acadêmicas, tais resultados foram
confrontados com dados obtidos do projeto de pesquisa de monitoramento ambiental do
Arroio do Padre, o qual trata-se de uma microbacia lindeira, que também faz parte da cidade
de São Borja, o referido projeto de pesquisa foi executado em período simultâneo deste TCC
com a colaboração da aluna proponente deste TCC (que foi bolsista de iniciação científica),
seu orientador e a bolsista Morgana Belmonte, a qual também cursa Bacharelado em Gestão
Ambiental na UERGS/São Borja.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Referencial Teórico
2.1.1 Qualidade da água
Conforme a Portaria n° 518, do Ministério da Saúde de 25/03/2004, que rege a
potabilidade da água para consumo humano, a água potável é aquela que é conveniente para o
consumo humano e cujos parâmetros biológicos, microbiológicas, físicos, químicos e
radioativos, atendem ao padrão de qualidade e não ofereçam riscos à saúde. No artigo 7°, que
trata do âmbito municipal, é definido que deve-se efetuar constantemente e permanentemente
a avaliação do risco à saúde humana de cada sistema de abastecimento, em conjunto com as
bacias contribuintes ao manancial e o seu histórico característico, assim como também devese garantir à população informações sobre a qualidade da água e riscos à saúde associados
(MS, 2004).
O monitoramento ambiental, com ênfase no monitoramento da qualidade das águas,
permite identificar possíveis poluentes e sua interferência na hidrodinâmica de determinado
corpo d’água. Entretanto, é necessário incluir no estudo os fatores que possam influenciar nos
2

resultados obtidos, tais como, histórico hídrico da bacia no estado e no município,
interferência antrópica, uso do solo, tipo de solo, sazonalidade e entre outros.
2.1.2 Bacia Hidrográfica do Uruguai
A Lei das Águas n° 10.350/1994 que regulamenta o artigo 171 da Constituição
Estadual do Rio Grande do Sul, determina a existência de 3 regiões hidrográficas no Estado,
as quais foram subdivididas em bacias hidrográficas, totalizando 23 unidades. As três regiões
hidrográficas que compõem o território do Estado são a Bacia do Uruguai, a qual faz parte da
Bacia do Rio do Prata e abrange 57% da área do Rio Grande do Sul, a Bacia do Guaíba que
abrange 30% e a Bacia Litorânea com 13%. (ROBAÍNA et al, 2007).

Figura 1: As três bacias hidrográficas do Estado do RS.

Fonte: SEMA (2021).

O principal rio constituinte da bacia é o Rio Uruguai, que nasce na Serra do Mar, no
Brasil, e depois de descrever um grande arco, o qual serve de fronteira entre Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, entre o Brasil e a Argentina e entre Argentina e Uruguai, desemboca no
estuário do Prata. As características principais do trecho brasileiro do rio Uruguai são o
grande potencial hidrelétrico, o desmatamento que ocorreu a partir da metade do século 20 e o
uso agrícola intensivo na bacia (TUCCI, 2001).
3

O município de São Borja localiza-se na região oeste do Estado do Rio Grande do Sul,
possuindo uma área de 3.616,690 km2 (IBGE, 2020). A cidade tem uma hidrografia muito
diversificada, tendo a presença de açudes, barragens, banhados, nascentes de sangas e arroios
que formam a rede de drenagem. A Bacia hidrográfica do Icamaquã é a mais significativa do
município, possuindo uma área de 1.305,09 km2 e as demais bacias são constituídas por
afluentes diretos do Rio Uruguai. Os arroios que mais contribuem para a rede de drenagem
municipal são o Arroio Sanga do Lagoão, da Estiva, do Matadouro (Itacherê), do Padre e o
Arroio do Grande, todos estes arroios são de 3° ordem, de 4° ordem à cidade tem o Arroio
Saldo e em 5° ordem o Arroio Urucutaí e Santa Luzia (ROBAÍNA et al, 2007).
Figura 2: Mapa de Bacias Hidrográficas de São Borja.

Fonte: ROBAÍNA et al (2007).

2.1.3 Interferência Antrópica
O uso não planejado de bacias e a falta de saneamento básico acabam potencializando
a contaminação microbiológica das águas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (2010) as bacias hidrográficas da Região Sul coletam 49% do esgoto
produzido. TUNDISI et al (2008, p.7) destacam em contexto social, econômico e ambiental as
principais problemáticas da “crise da água” no século XXI, sendo:
4

● O intenso aumento da taxa de urbanização, que amplia a demanda pela água e
ampliando a descarga de recursos hídricos contaminados;
● Infraestrutura precária e em crítico estado, em algumas áreas urbanas com
perda de 30% na rede, após o tratamento de água;
● Falta de ações consistentes na governabilidade dos recursos hídricos;
● Aumento de fontes de contaminação;
● Aumento da vulnerabilidade da população humana, tendo em vista a
contaminação e dificuldade à água com qualidade adequada.
Estes aspectos demonstram que, a falta de planejamento adequado da urbanização na
maioria das cidades brasileiras, resulta em alterações no meio ambiente o que influencia direta
e indiretamente na qualidade de vida das pessoas. E, em consequência, as ocupações urbanas
podem ser importantes fontes de poluição dos recursos hídricos (GOBEL et al, 2007).
Desta forma, é necessário encontrar parâmetros que dimensionem com eficácia os
índices de poluição hídrica. Neste trabalho de conclusão de curso, os parâmetros utilizados
foram temperatura, pH, condutividade, salinidade, turbidez, oxigênio dissolvido, Demanda
Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e nitrogênio
amoniacal. Os quais são definidos a seguir:
2.1.4 Parâmetros

 pH
O potencial hidrogênionico é o logaritmo que indica os íons de Hidrogênio (H+)
definindo a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa. Os valores variam
numa escala que vai de 0 a 14, sendo considerado ácido o pH abaixo de 7, básico o pH acima
de 7 e neutro o pH igual a 7, podendo ser medidos com a utilização de um aparelho
denominado pHmetro (PERUZZO e CANTO, 2006).
É importante ponderar a influência que os níveis de valores desequilibrados de pH têm
para o meio ambiente e o ser humano, uma água com acidez alta, por exemplo, apresenta
geralmente um sabor mais amargo e pode contribuir para o aumento do potencial corrosivo do
meio (RENOVATO et al, 2013). Em geral, em águas superficiais, o pH é alterado pelas
concentrações de íons H+ originados da dissociação do ácido carbônico, que geram baixos
valores de pH (ESTEVES, 1988).
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Outra forte influência do pH da água é da interferência direta ao pH do plasma,
levando ao acionamento de mecanismos complementares que irão manter o pH sanguíneo
dentro dos limites compatíveis com os processos vitais, sendo eles, sistema tampão, difusão
de óxido de carbono e excreção de íons de hidrogênio pelos rins (FURONI et al, 2010). Além
disso, o pH é um parâmetro de importância referente aos estudos no campo de saneamento
ambiental, principalmente devido à sua influência em diversos equilíbrios químicos
(SENHORAS, 2020).


Condutividade
Segundo o Standard Methods for Examination of Water and Waterwast (BAIRD et al,

2017) a definição para condutividade é dada por a mensuração da capacidade de uma solução
aquosa de carregar corrente elétrica. Esta habilidade depende de fatores como, a presença de
íons no total da concentração, mobilidade, valência e a medição da temperatura. A maioria
das soluções inorgânicas são relativamente bons condutores, contudo, as moléculas de
compostos orgânicos que não dissociam em soluções aquosas, em geral, tem sua corrente
elétrica muito pobre.
As medições dos valores de condutividade devem ser feitas in situ, ou imediatamente
após a coleta, este fato se deve em razão da alteração dos níveis de condutividade durante o
armazenamento. Conforme o aumento da adição de sólidos dissolvidos na água aumenta-se a
sua condutividade. Geralmente, níveis superiores a 100 mS cm-1 indicam ambientes
potencialmente impactados (FILHO, 2014).


Salinidade
A dissolução ou intemperização das rochas e solos dão origem aos sais dissolvidos na

água, que apesar de se encontrarem em quantidades relativamente pequenas, são
significativos. Em 1978, empregou-se a Escala da Salinidade Prática, que tem como símbolo
o S, para quantificar-se a salinidade. Ela é calculada utilizando a razão entre as medidas de
condutividade elétrica, a qual é expressa em número adimensional (sem unidade), contudo os
resultados são expressos em Escala de Salinidade Prática (S), o qual é definido:
𝐾=

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑒 𝐾𝐶𝑙
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A classificação das águas se dá a partir das suas concentrações de salinidade, assim a
Resolução CONAMA 357/05 classifica as águas doces sendo aquelas com salinidade igual ou
inferior a 0,5 ‰, as águas salobras águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰ e
as águas salinas com salinidade igual ou superior a 30 ‰.
Este parâmetro é extremamente importante, pois classifica a água como favorável ou
não para um determinado tipo de uso (ROCHA et al, 2009).


Turbidez
Atribui-se a turbidez das águas, sobretudo, às partículas sólidas em suspensão que

diminuem a transparência e a transmissão de luz. Tais fatores podem ocorrer devido à
presença de plânctons, algas, detritos e outras substâncias, como o zinco, ferro, compostos de
manganês e areia. A turbidez pode interferir na redução da eficiência da cloração pela
proteção física conferida aos microrganismos ao contato direto com desinfetantes, as
partículas de turbidez também transportam matéria orgânica absorvida que pode provocar
alterações em sabor e odor. Este parâmetro é mais frequente em águas correntes devido ao
carregamento de areia e argila (FUNASA, 2014).
Para RAPOSO et al (2009):
um dos principais parâmetros de qualidade das águas capaz de demonstrar alterações
na dinâmica hidrossedimentar de uma bacia como consequência da erosão acelerada
é a turbidez. (...) Nesse sentido, a turbidez é muito útil em análises ambientais em
bacias hidrográficas, uma vez que é possível associar o uso e cobertura do solo a
este parâmetro, a fim de se detectar danos nos cursos d’água relacionados a
atividades humanas por exemplo.

Assim que ocorre a sedimentação as partículas formam bacos de lodo onde a digestão
anaeróbia leva à formação principalmente de gases metano e carbônico, além de nitrogênio
gasoso e do gás sulfídrico, que apresenta um odor. Nas estações de tratamento de água a
turbidez é um parâmetro operacional que possui extrema importância para os processos de
coagulação-floculação, sedimentação e filtração (PIVELI, 1996).


Oxigênio Dissolvido
A atmosfera e a fotossíntese representam a principal fonte de oxigênio em águas,

porém existem diversas fontes de consumo de oxigênio, como na decomposição da matéria
orgânica (oxidação), nas perdas para a atmosfera, na respiração de organismos aquáticos, na
nitrificação e na oxidação química abiótica de substâncias como os íons metálicos – ferro (II)
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e manganês (II) (FLORUCCI e FILHO, 2005). Essas transformações do O2 na água foram
representadas por CONNEL, 1997 (Figura 3).
Figura 3: Transformações do O2 na água.

Fonte: Connell, 1997.

Para a sobrevivência dos organismos aeróbios a presença do oxigênio dissolvido em
águas é indispensável. Pela lei de Henry, em condições normais, a água contém oxigênio
dissolvido dependendo da pressão parcial de vapor do gás e da temperatura. Desta forma,
águas com baixos teores de oxigênio dissolvido implicam em presença de sólidos, pois a
decomposição da matéria orgânica pelas bactérias aeróbias é acompanhada pelo consumo de
oxigênio dissolvido da água, dependendo da capacidade de autodepuração do manancial, o
teor de oxigênio dissolvido pode alcançar valores baixos, ou mesmo zero, extinguindo-se os
organismos aquáticos aeróbios (VASCONCELOS et al, 2011).
Para ARAÚJO et al (2004) o oxigênio é utilizado como principal parâmetro de
qualidade da água e serve para determinar o impacto de poluentes sobre os corpos da água. É
um importante fator no desenvolvimento de qualquer planejamento na gestão de recursos
hídricos.
Este parâmetro também é imprescindível para o desenvolvimento da análise da
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), visto que, o oxigênio dissolvido que é medido
antes e depois da incubação, está associado a matéria orgânica biodegradável em águas
(CETESB, 2008).
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Demanda Química de Oxigênio
A DQO é definida como o indicador de matéria orgânica baseado na concentração de

oxigênio consumido para oxidar a matéria orgânica, sendo esta biodegradável ou não, em um
meio ácido e em condições energéticas por ação de um agente oxidante forte. Embora exista
diversos agentes oxidantes que podem ser utilizados, o mais comum é o Dicromato de
Potássio K2Cr2O7 (VALENTE et al, 1997).
A reação principal deste ensaio pode ser representada como:
MO + Cr2O72- + H+ ᴝ 2Cr3+ + CO2 ↑ + H2O
Sendo MO: Matéria Orgânica (ROCHA et al, 2009).
No processo utilizando o dicromato, o carbono orgânico é convertido em gás
carbônico e água. O poder de oxidação do dicromato de potássio é maior do que o resultado
mediante a ação dos microrganismos, e esta resistência de substâncias aos ataques biológicos
levou à necessidade de se fazer uso de produtos químicos, sendo a matéria orgânica neste caso
oxidada mediante um oxidante químico (SOUZA, 2021).
Este parâmetro tem elevada importância por ter alta capacidade de dimensionar o
potencial poluidor em um corpo d'água, assim como por estimar o impacto dos mesmos sobre
os ecossistemas aquáticos (ZUCARRI et al, 2005).


Demanda Bioquímica de Oxigênio
Conforme DIAS (2021) a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) corresponde à

quantidade de oxigênio consumida por microrganismos presentes em certa amostra de
efluentes. Os principais compostos orgânicos que são oxidados na natureza são constituídos
por carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo, nitrogênio e enxofre.
A biodegradação aeróbia da matéria orgânica pode resultar em elevada demanda de
oxigênio, reduzindo a sua concentração no corpo aquático. Quando o consumo do oxigênio é
alto, a reaeração atmosférica e a atividade fotossintética podem ser insuficientes para repor o
oxigênio dissolvido no corpo d'água. Assim, predominam condições anaeróbias e, em
consequência, desaparecem os organismos aeróbios surgindo, em seu lugar uma biota
anaeróbia que não oxida completamente a matéria orgânica e cujos produtos se acumulam no
fundo e, pela continuação do processo de decomposição anaeróbia ocorre desprendimento de
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gases com odores desagradáveis (H2S. mercaptanas entre outros) que tornam essa água inútil
ao abastecimento e a irrigação (BRANCO, 1986).
Quanto maior a quantidade de efluentes lançados em um curso de água, maior será a
quantidade de matéria orgânica, o que favorece um grande consumo de gás oxigênio (O2) por
parte dos microrganismos, elevando a DBO e prejudicando os seres vivos aeróbios (DIAS,
2021).
A determinação dos valores de DBO pode ser considerada um ensaio via oxidação
úmida, onde os organismos vivos oxidam a matéria orgânica até CO2 e H2O, sendo o valor
obtido o indicador da quantidade de oxigênio que um determinado efluente líquido consome
de um corpo de água receptor após o seu lançamento. O objetivo deste método é tentar
reproduzir as condições de oxidações que ocorrem no ambiente (ROCHA et al, 2009).


Nitrogênio Amoniacal
O nitrogênio é um elemento de vital importância para a vida na Terra, surgindo de

diversas formas e estados de oxidação, e indispensável nos processos de crescimento de todos
os organismos do planeta. Contudo, é também um dos contaminantes mais relevantes
presentes nas águas residuais (ZOPPAS et al, 2016).
PIVELLI (1996), explica o surgimento do nitrogênio amoniacal:
a morte seguida de decomposição, de animais e vegetais e, principalmente, as
transformações sofridas pelos compostos orgânicos presentes no esgoto, levam a
formação de nitrogênio amoniacal nas águas, na forma de amônia gasosa (NH3) ou
de íon amônio (NH4+).

A amônia total, ou nitrogênio amoniacal total, refere-se à soma das formas iônica
(NH4+) e molecular (NH3). Em questões de toxicidade, a diferenciação é de suma importância,
visto que a forma mais tóxica é a amônia não-ionizada (NH3) (GONÇALVEZ, 2011). A
amônia pode atingir níveis letais ou subletais em sistemas de cultivo estáticos, de recirculação
ou em ambientes naturais (BARBIERI, 2010). Igualmente, altas concentrações de amônia
podem estar presentes em águas de ambientes naturais que recebem águas usadas, agrotóxico
e despejos industriais (DOI et al, 2012).
Apesar da presença de amônia, em concentrações bastante baixas, em águas
superficiais ou subterrâneas ser natural, sua concentração em valores elevados pode ser
indício de fontes poluidoras próximas ao local de análise. A ingestão do íon nitrato, por meio
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das águas de abastecimento, está associada ao surgimento de: metemoglobinemia, em
crianças, e de elementos com potencial cancerígeno (ALABURDA e NISHIHARA, 1998). A
amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas espécies não
suportam concentrações acima de 5 mg/L (PIVELLI, 1996).
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3. OBJETIVOS

Objetivo geral
Realizar um diagnóstico ambiental na microbacia do arroio Itacherê (São Borja).

Objetivos específicos
▪

Realizar uma análise comparativa entre o mapeamento da carta do exército (década de

1970) e o resultado do mapeamento obtido por imagens multiespectrais atualizadas (2020/21).
▪

Correlacionar o uso e a ocupação do solo com o trajeto do arroio.

▪

Analisar os parâmetros físicos e químicos do Arroio Itacherê.

▪

Classificar a qualidade da água de acordo com os dados obtidos.

▪

Avaliar a capacidade de depuração dos banhados que fazem parte do leito do arroio.

▪

Propor medidas de proteção/remediação ambiental em locais específicos da

microbacia.
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4. METODOLOGIA
Nos meses de setembro á novembro de 2020 se iniciou a fase de planejamento deste
estudo, com saídas de campo, análise de imagens de satélite e revisão dos protocolos
experimentais de laboratório. Neste momento foi testado todos os processos de análises
laboratoriais previstos, adaptando-os conforme os recursos disponíveis do laboratório da
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul unidade universitária em São Borja, o que levou
a necessidade de adquirir algumas vidrarias e reagentes. Para a determinação dos pontos de
monitoramento foi necessária uma análise preliminar da área de estudo, após a definição dos
pontos de coleta na semana de 21 de novembro de 2020 iniciou-se a produção de soluções
para as análises que seriam utilizadas no monitoramento, assim como a padronização destas.
A padronização de soluções consiste em um processo para a determinação da
concentração do titulante que será utilizado na análise, sendo que a validação de um processo
analítico se dá através do conhecimento da quantidade de reagentes utilizados. Um padrão
primário é aquele que é puro o suficiente para ser pesado e usado diretamente, e em muitos
casos o titulante não é disponível como um padrão primário, utiliza-se então, uma solução
contendo aproximadamente a concentração desejada para titular um determinado peso de
padrão primário (CLARISSA, 2020). Uma das soluções que necessitou a padronização foi a
de sulfato ferroso, para isto utilizou-se o método permanganato de potássio, que foi descrito
por MORITA et al (2003).
Para a organização dos dados nos dias de coleta foi confeccionada uma ficha de coleta
(Anexo A), onde os dados qualitativos do dia de coleta e dos pontos foram registrados, assim
como os valores obtidos dos parâmetros analisados em campo e em laboratório.
4.1 Métodos laboratoriais para análise/equipamentos
4.1.1 Oxigênio Dissolvido, Condutividade e Salinidade.
Para a avaliação dos parâmetros de oxigênio dissolvido (OD), condutividade,
salinidade e temperatura utilizou-se uma maleta multisensor do modelo AK88, apresentada na
Figura 4.
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Figura 4: Maleta Multisensor AK88.

Fonte: Autor (2021).

É necessário ressaltar que a devida calibração dos sensores da maleta foi feita com
antecedência às coletas. Para a calibração dos sensores de condutividade/salinidade utilizou-se
a solução 1413 µS/m e seguiram-se os procedimentos conforme o manual do fabricante. A
calibração do sensor de OD é realizado em campo para se obter um valor mais preciso, a
calibração é concluída ao momento em que o eletrodo atingir o valor de saturação em 100%.
A Figura 5 demonstra a utilização da maleta neste trabalho.
Figura 5: Maleta multisensor AK88 utilizada em campo.

Fonte: Autor (2020).
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4.1.2 pH
Por uma falha no eletrodo de pH da maleta multisensor, foi necessário utilizar-se de
um pHmetro portátil da marca Kasvi, disponível no laboratório da unidade. A faixa de
medição do pHmetro é de 0-14 e sua precisão é de ± 0,1. A Figura 6 mostra uma medição de
pH sendo realizada em campo.

Figura 6: pHmetro portátil utilizado na análise de campo.

Fonte: Autor (2020).

4.1.3 Demanda Química de Oxigênio.
O método utilizado para a análise de DQO foi o de refluxo aberto utilizando-se da
versão para amostras abaixo de 50 mg O2/L que consta no Manual de Procedimentos e
Técnicas Laboratoriais Voltado para Análises de Águas e Esgoto Sanitário e Industrial
(NOGUEIRA, 2004); em apenas um caso foi usada a versão acima de 50 mg O2/L. Neste
procedimento é usado 25 mL de dicromato de potássio K2Cr2O7 0,025 N; 50 mL de amostra;
75 mL de solução de ácido sulfúrico com sulfato de prata H2SO4/Ag2SO4; e utilizou-se sulfato
de mercúrio Hg2SO4 (≈ 1g), a digestão da amostra ocorre em um balão de destilação. A
digestão é realizada por 2 horas em um fluxo contínuo de água corrente através de mangueiras
acopladas ao condensador, tal vidraria evita que a solução evapore em seu processo de fervura
e as mangueiras evitam que o condensador aumente excessivamente a sua temperatura, a
Figura 7 apresenta uma imagem deste procedimento em andamento.
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Figura 7: Análise de DQO em andamento.

Fonte: Autor (2020).

Os íons de dicromato (Cr2O7-2) formam a coloração alaranjada da solução, quando o
dicromato é reduzido ao íon de cromo (Cr+3) a solução se torna verde. Após a digestão
realiza-se uma titulação usando uma solução de Sulfato Ferroso Amoniacal (≈0,025 N).
Utiliza-se do indicador Ferroin que provoca alteração de tons verde-azulados para marrom
tijolo. Durante o processo de titulação o titulante (Fe2+) reage instantaneamente com o cromo
hexavelente (Cr6+) para formar de cromo tretavalente (Cr3+) e íon férrico (Fe3+), como
demostrado:
3 Fe2+ + Cr6+ ——> 3 Fe3+ + Cr3+
Ao final da titulação, não há mais presença de cromo hexavalente para essa reação
ocorrer e é quando o titulante reage com o indicador para formar a coloração marromalaranjada. O valor final de cromo hexavalente é subtraído do valor inicial, o que determina a
quantidade reduzida durante a digestão (BOYLES, 1997). Um método análogo é realizado
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usando 50 mL de água destilada (branco) para que se possa comparar o consumo a ser
descontado, desta forma é estimada a DQO da amostra coletada.
4.1.4 Demanda Bioquímica de Oxigênio.
Para a determinação da DBO foi utilizada a NBR 12614 onde consta o método de
incubação. Nesta norma são apresentadas 3 variações do método de determinação de DBO,
neste trabalho utilizou-se do Método C que consiste em incubação com diluição e semeadura.
Os frascos de 300 ml foram preparados conforme a seguinte diluição:
a) PxD1: 200 ml de amostra completada com 100 ml de água de diluição.
b) PxD2: 100 ml de amostra completada com 200 ml de água de diluição.
c) PxD3: 50 ml de amostra completada com 250 ml de água de diluição.
A água de diluição consiste em água destilada saturada com oxigênio usando uma
bomba de aquário para promover a aeração e com adição de 1ml das quatro soluções
previamente preparadas contendo micronutrientes (descritas na NBR 12614), constituindo
assim a semente, cada litro ficava armazenado em um frasco de mariot.
Após a preparação dos frascos, feitas até transbordar evitando a presença de bolhas de
ar, o oxigênio dissolvido tem seu valor medido antes e depois da incubação por 5 dias a 20°C.
A Figura 8 mostra a medição de oxigênio sendo medida e a Figura 9 os frascos sendo
incubados.
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Figura 8: OD sendo medido.

Fonte: Autor (2020)

Figura 9: Frasco de DBO na estufa incubadora.

Fonte: Autor (2020).

O padrão de cálculo utilizado para definir-se o valor de DBO por ponto foi o seguinte:
𝐷𝐵𝑂 =

𝑂𝐷 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑂𝐷 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑝

Onde: p= fração volumétrica decimal da amostra. Sendo p definido a partir da equação
abaixo:
𝑝=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚𝑙) 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚𝑙) 𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑏𝑜

Os resultados passam por uma análise crítica, para que não sejam considerados valores
incoerentes de ação aeróbica.
4.1.5 Nitrogênio Amoniacal
Para a análise de nitrogênio amoniacal utilizou-se do método de destilação
preliminar/titulométrico que consta no Manual de Procedimentos e Técnicas Laboratoriais
Voltado para Análises de Águas e Esgoto Sanitário e Industrial (NOGUEIRA, 2004).
Neste método 250 ml de amostra é tamponada num pH 9,5 com tampão e borato, em seguida
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é destilada. Através de um processo de destilação simples o conteúdo é coletado em 50 ml de
solução adsorvente de ácido bórico H3BO3, como apresenta a Figura 10.
Figura 10: Processo de análise de nitrogênio amoniacal.

Fonte: Autor (2020).

Ao fim de meia hora o conteúdo coletado no ácido bórico tem seu volume completado
em 250 ml com água destilada e é titulado potenciometricamente contra uma solução de ácido
sulfúrico H2SO4 com concentração conhecida (≈0,02 N). O valor final é obtido através do
seguinte cálculo:
𝑚𝑔𝑁 − 𝑁𝐻3/𝐿 =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐴 . 280
𝑣𝑜𝑙 . 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Onde:
Volume A: Volume de Ácido Sulfúrico 0,02N gastos na titulação.

4.2 Caracterização da área de estudo
4.2.1 Hidrografia do Arroio Itacherê
Foi delimitada uma área definida pelo seguinte par de coordenadas geográficas, o 56°
02’ 17.84’’ s 28° 39’ 43.67’’ e o 55° 58’ 57.15’’ s 28° 36’ 29.43’’ as quais demarcam a área
mapeada e englobam a microbacia analisada e o seu entorno.
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O Arroio Itacherê é bem conhecido popularmente no município de São Borja (RS),
entretanto nunca foi alvo de uma análise de cunho ambiental. Poucas informações são
encontradas sobre ele, em antigos mapeamentos da cidade o arroio era denominado como
Arroio do Matadouro, pois se encontrava um matadouro de animais do município próximo do
arroio. O arroio está localizado na zona leste do município, sua extensão vai desde o bairro
Cabeleira até o bairro Passo onde deságua no Rio Uruguai, possui uma área bem heterogênea
a qual foi mapeada e analisada. A estimativa de área obtida da microbacia neste trabalho
acadêmico foi de 771,7 ha e do trajeto do arroio é de 5,4 km.
A análise das imagens de satélite e saídas de campo demonstraram que a hidrografia
que consta na carta gerada na década de 1970 está desatualizada e demandou uma nova
abordagem e análise. A Figura 11 apresenta a hidrografia do arroio Itacherê.
Figura 11: Hidrografia atual do Arroio Itacherê.

Fonte: Autores (2021).

A mata na qual o arroio surge existe um pequeno olho da água, onde existia um
viveiro municipal, já desativado, apesar da nascente ter sido representada de uma forma linear
no mapa exibido (Figura 11) o surgimento do arroio tem múltiplas fontes, a região da
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nascente consiste em um local com matas, áreas alagáveis e campo, rodeados de área urbana,
formando um banhado bem no início (B1). Este banhado possui uma área de difícil
mapeamento devido à grande quantidade de plantas aquáticas presentes. Jusante a ele o arroio
adquire um trajeto mais linear e de mais fácil mapeamento até atingir um segundo banhado
localizado em uma região intermediária (B2). O segundo banhado possui maior quantidade de
água armazenada, após o B2 ele readquire um trajeto mais definido e continua por uma área
menos urbanizada, no qual são encontradas regiões que se alagam em períodos de
precipitações moderadas. A Figura 12 consiste em um registro fotográfico do banhado 1 (B1).
Figura 12: Banhado localizado na região de nascentes do arroio Itacherê (B1).

Fonte: Autor (2021).

Usando as ferramentas do SIG e o SRTM (modelo de elevação) foi obtido o perfil do
Arroio Itacherê, onde é possível avaliar a declividade do trajeto do arroio (o perfil é exibido
na Figura 13).
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Figura 13: Representação do perfil do Arroio Itacherê obtido do SIG.

Fonte: Autores (2021).

Para uma análise mais didática e com a finalidade de diminuir os contrastes associados
a resolução de 90 metros do modelo SRTM o perfil apresentado na Figura 14 foi tratado
estatisticamente com o objetivo de gerar uma curva de interpolação mais simplificada, as
análises dos interpoladores disponíveis no Excel levaram a escolha do interpolador conhecido
como média móvel com um período de 10. A Figura 14 apresenta o resultado.
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Figura 14: Perfil altímetrico do Arroio Itacherê interpolado.

Fonte: Autores (2021).

As características do perfil do solo estão diretamente ligadas ao perfil altimétrico da
área do arroio, as cotas de alagamento, por exemplo, encontram-se na área com declividade
mais baixa, assim como os banhados vão surgindo ao longo do declínio altimétrico, tais
elementos são representados na Figura 15 a qual associa o uso e ocupação do solo com o
perfil simplificado obtido.
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Figura 15: Caracterização ilustrada do perfil atimétrico.

Fonte: Autor (2021).

A cota de alagamento máxima registrada em São Borja foi 63 metros de acordo com o
plano diretor da cidade, o que significa que grande parte da bacia é susceptível a alagamento,
as análises históricas mostram que a cota de alagamento representada na Figura 15 (60
metros) é atingida com certa frequência. A partir de buscas de imagens de satélites no Google
Earth foi possível encontrar uma imagem desta área alagada no ano de 2002 (Figura 16) o que
reforça o fato da sazonalidade interferir altamente na hidrodinâmica do arroio.

24

Figura 16: Alagamento na área do Arroio Itacherê no ano de 2002.

Fonte: Google Earth (2021).

4.2.2 Pontos de monitoramento (coletas)
Foram definidos três pontos de monitoramento onde ocorreram as coletas, a Figura 17
apresenta a hidrografia do arroio e a localização dos pontos escolhidos.
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Figura 17: Localização dos pontos monitorados (coletas).

Fonte: Autores (2021).

O ponto 1 de coleta de amostra de água superficial (P1) encontra-se localizado na Rua
Francisco Koltermann, com a seguintes coordenadas geográficas o 56° 00’ 24.3’’ e s 28° 38’
24.7’’, neste ponto existe uma pequena ponte, sua localização ocorre em via urbana, com
presença de casas, estabelecimentos e um alto fluxo de trânsito.
Algo importante a ressaltar do P1 é que ele se localiza a montante do banhado 2 (B2),
portanto sua análise representa as condições da qualidade da água antes de seu fluxo desaguar
no referido corpo d' água. A Figura 18 é um registro fotográfico do ponto de coleta 1 (P1).
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Figura 18: Ponto 1 de coleta localizado em uma pequena ponte.

Fonte: Autor (2020).

Na Rua Maj. Euclides Dornelles encontra-se o ponto 2 (P2) com coordenadas o 56°
00’ 25.1’’ e s 28° 38’ 13.2”, onde é possível visualizar o banhado B2, este ponto é
caracterizado por estar em extensão peri-urbana, com presença de mata e árvores. Contudo,
no local percebe-se o alto nível de descarte irregular de resíduos domésticos, o que certamente
representa uma ameaça para a qualidade das águas do arroio.
Algo importante a perceber na escolha dos pontos é que o P2 está localizado a jusante
do banhado (B2), portanto sua análise está associada a amostras de água que tiveram um
tempo de residência nesse corpo d' água, portanto suas propriedades são alteradas devido à
passagem do fluxo da água através do B2.
Consequentemente o comparativo dos resultados do ponto 1 (P1) e ponto 2 (P2)
consiste em uma análise das propriedades do arroio antes e depois do banhado localizado em
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zona intermediaria do arroio. As Figuras 19, 20 e 21 consistem em registros fotográficos
associados ao ponto de coleta 2 (P2).
Figura 19: Ponto 2 de coleta

Figura 20: Banhado ponto 2

Fonte: Autor (2020).

Fonte: Autor (2020).

Figura 21: Descarte irregular de lixo no ponto 2

Fonte: Autor (2020).

Na Rua Tristão de Araújo Nóbrega encontra-se o ponto 3 de coleta, tendo as
coordenadas o 56° 00’ 36.3’’ e s 28° 37’ 39.4’’, é um local onde existe uma estrada e um
aqueduto, este ponto é caracterizado por estar mais distante da área urbana em relação aos
outros pontos, porém o descarte irregular de lixo também é presente. É um local onde a
presença de mata nativa é mais acentuada. A Figura 22 apresenta um registro fotográfico do
ponto de coleta 3 (P3).
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Figura 22: Ponto 3 de coleta

Fonte: Autor (2020).

4.2.3 Classificação das imagens (uso do solo)
Foi montado um SIG usando o programa Spring 5.5.6 (CÂMARA et al, 1996)
desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) contendo diversos
materiais, entre eles as cartas topográficas geradas na década de 1970 denominadas São Borja
(MI-2926/2) e São Borja-E (MI-2927/1), imagens multiespectrais do satélite CBERS4, sensor
PAN10 da órbita 163 e ponto 132 das datas de 14/11/2020 e 26/2/2021, imagens
multiespectrais do satélite Landsat 8, sensor OLI da órbita 224 e ponto 80 das datas de
25/10/2020 e 13/1/2021. Também foi incorporada uma imagem do sensor HRC de alta
resolução (2,5 m) de 10/10/2009, consultas esporádicas foram realizadas ao Google Earth.
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As imagens do satélite CBERS 4 foram usadas para gerar imagens NDVI, estas
imagens foram usadas em um processo de segmentação usando um índice de similaridade de
16 e área de 12 pixels. A imagem segmentada e NDVI foram usadas em uma classificação
não supervisionada usando o classificador Isoseg com limar de aceitação de 95% e 5
interações, gerando 24 temas os quais foram vinculados às classes de campo definidas neste
estudo, o mapa resultante foi retificado de forma manual através de edição matricial quando
considerada necessária.
Apesar do processamento ter ocorrido a partir das imagens CBERS4, todos os
materiais incorporados ao SIG foram úteis para interpretar a área de estudo e realizar o
mapeamento do uso do solo adequado.

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
5.1 Uso do solo
O resultado obtido do mapeamento do uso do solo é exibido na Figura 23 e Figura 24.

Figura 23: Uso do solo da microbacia do Itacherê e suas áreas vizinhas.

Fonte: Autores (2021).
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Figura 24: Uso do solo da microbacia do Itacherê e algumas referências.

Fonte: Autores (2021).

Visualmente é possível verificar que dentro da microbacia não foram identificadas
lavouras extensivas (arroz ou soja) de fato, porém foi encontrada uma zona em que através da
análise de imagens de alta resolução do Google Earth apresenta as características de solo
usado para agricultura, portanto tem algum uso agrícola esporádico.
A área urbana mapeada é baseada na interpretação das imagens, incluindo as zonas de
maior densidade de casas e edifícios, entretanto existem casas nas demais classes, em especial
o campo a qual apresenta domicílios de forma mais dispersa.
Existe uma quantidade de mata ciliar de origem nativa relevante no entorno do arroio, a
qual se mistura com mata de florestação em alguns lugares. Além disso, nota-se que o
processo de urbanização está rodeando o arroio em sua primeira metade, onde se localizam os
dois primeiros pontos de monitoramento (P1 e P2), após o segundo ponto se inicia uma região
com menor influência urbana. Dados quantitativos foram obtidos da área interna da
microbacia e são exibidos na Tabela 1
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Tabela 1: Estimativas de área do uso e ocupação do solo obtidas através da classificação de
imagens.

Classe

Área (ha)

Porcentagem (%)

Banhado

4,2

0,5

Área alagável

31,7

4,1

Mata/Florestação

152,6

19,8

Área agrícola

34,9

4,5

Campo

133,5

17,3

Solo exposto

1

0,1

Urbano

413,6

53,6

Total

771,5

100

Fonte: Autores (2021).

Observando os dados quantitativos exibidos na Tabela 1 é possível concluir que mais
da metade da bacia apresenta uma forte urbanização (413,6 ha ou 53,6 %), portanto trata-se de
uma microbacia de características urbanizadas. O resultado do mapeamento da carta (década
de 1970) apresentou 287,3 ha, a grande discrepância obtida em ambos os mapeamentos
demonstra que se trata de uma região na qual o processo de urbanização se intensificou nas
últimas décadas.
Curiosamente a carta (década de 1970) apresentou um mapeamento de mata escasso, o
autor deste trabalho acadêmico não sabe explicar porque a mata ciliar do arroio não foi
mapeada anteriormente, portanto o comparativo temporal da mata nativa circundante não
pode ser realizado com a carta. Entretanto foram mapeados 152,6 ha de mata/florestação, o
que representa 19,8% da microbacia, o que aumenta a relevância deste trabalho acadêmico,
pois demonstra que existe muita área verde que precisa de um gerenciamento ambiental, em
especial a mata ciliar.
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A análise dos banhados é essencial para compreender a hidrodinâmica do arroio
Itacherê, certamente o banhado da região intermediária (B2) representa uma mudança na
qualidade da água do arroio, pois as características de uso e ocupação do solo se alteram
geograficamente se usarmos ele como referência, além dos efeitos depuradores associados a
este tipo de ecossistema.
Estes banhados não aparecem na carta (década de 1970) e pelos relatos de alguns
moradores tudo leva a crer que eles surgiram devido ao processo de urbanização o qual inclui
o aterramento de lotes onde a população construiu suas residências, alterando o escoamento e
acúmulo de água na microbacia.
5.2 Coletas: Discussão de Resultados
As coletas de amostra de água superficial foram realizadas nos dias 01/12/2020,
07/01/2021 e 10/02/2021. Estas datas apresentaram um período de grande estiagem no
município com melhora gradual a partir da primeira da coleta. O gráfico 1 apresenta os
valores de precipitações no período estudados na estação meteorológica de São Borja.

Gráfico 1: Precipitações (mm) registradas pela estação meteorológica em São Borja no período de dezembro de
2020 a fevereiro de 2021.
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Fonte: INMET (2021).

As coletas iniciaram no primeiro dia de dezembro, período em que o município estava
sofrendo uma forte estiagem, nesse momento o leito do arroio estava muito estagnado, o que
certamente provoca uma piora nos parâmetros ambientais. A segunda coleta foi realizada em
7 de janeiro, data em que se teve leves precipitações anteriores, as quais ficaram abaixo de 15
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mm. A terceira coleta ocorreu em 10 de fevereiro, após algumas precipitações nos dias que
antecederam esta análise, talvez seja a única coleta com precipitações razoáveis. De forma
geral o período migrou de uma forte estiagem para uma estiagem moderada ao longo do verão
em que o monitoramento foi efetuado.
Em cada ponto foram coletados 2 frascos de 500 ml de amostra de água. Em campo
analisou-se a temperatura, o pH das amostras, a condutividade, o oxigênio dissolvido e a
turbidez. Realizou-se a análise em cada um dos frascos e obteve uma média a partir dos
valores. A demanda química de oxigênio, a demanda bioquímica de oxigênio e o nitrogênio
amoniacal foram analisados no laboratório de química e no laboratório de águas da unidade
da UERGS em São Borja. A Tabela 2 apresenta os valores obtidos das análises dos 3 pontos
monitorados.
Tabela 2: Resultados dos parâmetros ambientais analisados no Arroio Itacherê.

Datas/Coleta Ponto
01/12/2020

07/01/2021

10/02/2021

P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3

Sal.
Cond. Turb.
OD
DQO
DBO
Namon
pH
µs/cm NTU mgO2/L mgO2/L mgO2/L mgN-NH3/L
ppt
0,07 6,3
327
91,5
0,91
372
9,8
5
0,10
6
186
231
0,8
40
4,3
2,6
0,11 6,3
229
333
1,5
24
0,9
0,56
0,09 6,82 31,7
48,4
1,64
30,5
2,1
2,7
0,07 6,45 24,5
193
1,2
21,9
2,0
2,1
0,10 6,8
25,9
393
2,1
22,7
1,5
0,56
0,13 7,1 276,5 92,3
1,38
27,4
3,2
4,5
0,12 6,5 137,5
196
1
6,7
3,4
3,1
0,13
7
273
392
1,4
11,4
0,8
≈0
Fonte: Autor (2021).

Sal.=salinidade, Cond.=condutividade, Turb.=Turbidez, OD=Oxigênio Dissolvido, DQO=Demanda
Química de Oxigênio, DBO=Demanda Bioquímica de Oxigênio, Namon=Nitrogênio amoniacal.

Para a correlação e análise dos dados obtidos utilizou-se a Resolução Conama 357/05, a
que trata sobre a classificação dos corpos da água e diretrizes ambientais para seu
enquadramento, além desta norma foram utilizadas outras fontes acadêmicas para o estudo
dos resultados. A Tabela 3 apresenta alguns parâmetros existentes na referida norma que
servem para o enquadramento do curso da água.
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Tabela 3: Dados da resolução Conama 357/05 usados para classificar água doce.

Classes

Ph

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV

6,0-9,0
6,0-9,0
6,0-9,0
6,0-9,0

Turbidez
NTU
≤ 40
≤ 100
≤ 100
-

Fonte: Conama

Parâmetros
OD
mgO2/L
≥ 6,0
≥ 5,0
≥ 4,0
≥ 2,0

DBO
mgO2/L
3,0
5,0
10,0
-

Ntotal
3,7ª
3,7ª
13,3ª
-

a – valores associados a pH ≤7,5

A salinidade das amostras apresentou valores entre 0,07-0,13 ppt, portanto valores
inferiores a 0,5 ‰, o que classifica todas as amostras como água doce.
Os valores de todas as medidas de pH realizadas nas coletas permaneceram na faixa 6-7,
tais valores são classificados como normais, não representando nenhum tipo de desequilíbrio
associado a acidez/basicidade das amostras.
A condutividade apresentou maior valor no ponto 1 de coleta (P1), este é o ponto que
antecede o banhado 2 (B2), nas três datas analisadas a medida de condutividade neste local foi
superior, o que faz sentido pois estas amostras não sofreram o efeito depurador esperado de
um banhado (corpo da água). A média da condutividade no ponto 1 foi 212 µs/cm, a média
obtida no ponto 2 (P2) foi 116 µs/cm, uma diferença muito grande, explicada pelo fato do
ponto 2 se localizar após o banhado oque aumenta o tempo de residência do corpo hídrico
elevando sua condutividade, já o ponto 3 (P3) apresentou uma média de 176 µs/cm, um valor
intermediário.
Realizando uma análise temporal da condutividade, a coleta 1 e 3 foram as que
apresentaram maior valor, 247 µs/cm a média dos três pontos na coleta realizada em 1 de
dezembro e 229 µs/cm em 10 de fevereiro, já a média da coleta 2 realizada em 7 de janeiro
apresentou um valor de 27 µs/cm. Portanto existe uma ampla sazonalidade deste parâmetro,
tendo em vista que, a coleta 1 foi no momento de estiagem mais aguda, tendo aumento das
precipitações a partir da coleta 2.
A turbidez apresentou valores progressivos do P1, P2 e P3, os valores de P1 não
ultrapassaram 100 NTU, o P2 tem uma média de 206 NTU e o P3 uma média de 373 NTU.
Portanto de uma forma geral o curso apresenta altos valores de turbidez, o que o enquadra na
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Classe III ou IV. O aumento deste parâmetro provavelmente está associado a degradação de
resíduos vegetais nos banhados e nas áreas alagáveis.
Os resultados da análise de oxigênio dissolvido apresentaram valores extremamente
baixos, abaixo dos limites da classe IV estabelecidos pela resolução Conama 357/05, ou seja
um nível de poluição muito alto, a classe IV é caracterizada por valores superiores a 2 mg/L
de O2, o que torna a análise deste parâmetro alarmante, pois é um dos parâmetros mais
importantes em um curso superficial de água uma vez que está intimamente associada à vida
existente no meio aquático estudado.
Outras microbacias no Rio Grande do Sul também apresentam um nível de contaminação
que vai além da classe IV estabelecida pela resolução Conama 357/05, entre elas a bacia
hidrográfica urbana Cancela Tramandaí de Santa Maria, trabalho realizado por DOS
SANTOS et al. (2018). Trata-se de uma microbacia altamente urbanizada que apresentou
uma faixa de OD que varia de 0,36 a 6,1 mgO2/L em um monitoramento de aproximadamente
9 meses e 15 coletas. Portanto as bacias altamente urbanizadas podem apresentar valores
muito baixo de oxigênio dissolvido, o que certamente limita a vida aquática.
A DQO apesar de não ser um parâmetro que conste na resolução Conama 375/05 é
amplamente usada no monitoramento de águas superficiais, analisando os resultados da
Tabela 2 existe um valor muito elevado associado ao P1 realizado em dezembro, amostra
associada ao local teoricamente mais contaminado, e no momento em que a estiagem foi mais
forte, o que torna coerente este resultado. Este ponto apresentou médias de 143 mg/L de O2 no
P1, 23 mg/L de O2 no P2 e 19,3 mg/L de O2 no P3. Segundo CHAPMAN e KIMSTACH
(1996) as concentrações de DQO observadas em águas superficiais não poluídas é de 20 mg/L
O2 ou menos. O único ponto em conforme com esta descrição é o P3, vale ressaltar que é o
ponto que sofre menor influência da urbanização, a média obtida no P2 também está próximo
desse valor. Nas três coletas observa-se uma forte redução de DQO ao comparar as amostras
que antecedem o banhado 2 (P1) e as amostras coletadas na saída (P2), o que reforça a
hipótese de depuração da água provocada por este tipo de ecossistema, o que norteou a
escolha dos pontos de coleta deste trabalho acadêmico.
A DBO5 foi um parâmetro que apresentou uma classificação bem sazonal de acordo com
o ponto analisado, percebe-se uma grande diferença entre os pontos de coleta, os valores mais
altos foram no P1 onde a média foi de 5,04 mg/L de O2, sendo classificada como Classe III,
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nesta área é visível in situ o despejo direto de matéria orgânica no curso do arroio, o que
evidencia a depleção do oxigênio na água, sendo que tal ação apresenta consequências para
toda a biota aquática. O P2 obteve uma média de 3,2 mg/L de O2 definindo-se como Classe II,
este é um ponto onde a presença de plantas aquáticas é significativa, o P3 teve uma média de
1,06 mg/L de O2, sendo associado a Classe I este valor de DBO5. Assim, os dois últimos
pontos apresentaram valores adequados de DBO, estando em conformidade com a Resolução
n.357:2005 - CONAMA, que estabelece valor máximo igual a 5 mg/L O2 em águas doces de
Classe 2.
O nitrogênio apresentado na tabela da Resolução Conama 357/05 se refere é o
nitrogênio amoniacal total (Ntotal) o qual diverge do nitrogênio amoniacal estudado neste
trabalho, porém, estes parâmetros estão coligados. Verificou-se que os valores mais
expressivos das análises de N-NH3/L foram obtidos na primeira coleta de amostras (momento
de estiagem mais aguda), tendo um decréscimo ao longo das datas seguintes, o P3 foi o ponto
em que os valores de nitrogênio amoniacal foram os mais baixos, tendo valor imensurável na
última coleta. Destaca-se novamente o fato de o P3 ser o ponto com menor influência urbana.
O estudo multitemporal realizado por SAAD et al. (2015) na qualidade das águas do
rio Baquirivu-Guaçu (SP) demonstra uma forte correlação entre o processo de urbanização e
níveis de nitrogênio amoniacal total e fósforo total. De acordo com os autores, em função da
mudança gradativa do perfil do uso do solo entre os anos de 1986 a 2003, no qual a classe
campo/agricultura dá lugar à classe urbano/industrial, os valores de NT e PT deveriam sempre
manter-se num patamar crescente, o que foi estabilizado pela implantação do tratamento de
esgoto na região.
O coeficiente de Pearson é amplamente usado para medir o grau de correlação entre duas
variáveis que apresentem alguma tendência de linearidade, ele pode ser usado para
correlacionar os parâmetros ambientais aos pares, neste estudo foram obtidos os seguintes
valores: para DQO-DBO (r=0,92), DBO-Namon (r=0,77), DQO-Namon (r=0,59), OD-DBO/DQO
(r=-0,39). Neste cálculo foram usados uma matriz de 9 variáveis, ou seja, os valores pontuais
exibidos na Tabela 2.
Portanto a correlação mais forte obtida consiste entre DQO e DBO (r=0,92), o que é
coerente pois sabe-se que são parâmetros coligados conceitualmente e analiticamente. A
segunda correlação mais forte obtida consiste no comparativo DBO e nitrogênio amoniacal (r
37

= 0,77), o que é coerente também porque se trata de parâmetros associados aos
micronutrientes e microrganismos presentes na amostra, ou seja, a fração biodegradável. A
correlação entre DQO e nitrogênio amoniacal (r = 0,59) é moderada. Uma correlação negativa
e fraca foi obtida entre OD e DBO/DQO (r = -0,39).
As correlações obtidas foram comparadas com o monitoramento realizado na microbacia
Cancela Tramandaí de Santa Maria (DOS SANTOS et al. 2018) e bacia do rio Cuiabá em
Mato Grosso (BATISTA et al. 2015), onde é possível identificar r = 0,78 entre DQO e DBO,
um r = -0,29 entre OD e DBO, r = 0,32 entre nitrogênio amoniacal e DBO. Portanto apenas a
correlação entre nitrogênio amoniacal e DBO parece apresentar uma diferença razoável nos
estudos comparados, entretanto é necessário lembrar que o nitrogênio amoniacal executado
neste trabalho (Itacherê) não é o nitrogênio amoniacal total, o qual passa por um processo
químico, o que explica uma correlação mais forte obtida com a DBO.
5.2.1 Medidas Mitigadoras
Medidas ambientais mitigadoras têm como objetivo minimizar os efeitos dos
impactos, ou seja, diminuir a sua magnitude no meio físico e da qualidade ambiental da área
de influência direta (ALMEIDA, 2004). A partir das análises do mapeamento do uso do solo,
das amostras de água e análises in situ foi compreendido 2 locais da área de estudo onde
fazem-se necessário à implantação de medidas mitigadoras, o Banhado 1 (B1) e o Banhado 2
(B2) assim como sua área de entorno. Algumas medidas que podem ser utilizadas nessas áreas
são:


Florestamento e Reflorestamento:

Para que se mantenha um estado adequado de conservação da nascente do arroio é
necessário que a área de B1 e sua florestação sejam preservadas. Segundo a Lei 12.651/2012
do Código Florestal, a Área de Preservação Permanente (APP) em torna das nascentes devemse manter um raio mínimo de 50 metros, esta metragem na área é respeitada, contudo, é
preciso analisar as condições da florestação presente, como a fitossanidade atual a fim de
fazer um levantando da qualidade da mata ciliar da nascente.
Um trabalho complementar que pode ser executado pelo poder municipal/estadual seria
realizar um levantamento específico de recuperação e regeneração da área, aumentando a
presença de matéria orgânica, sementes e nutrientes que irão auxiliar no processo regenerativo
do entorno da nascente.
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Outra medida mitigatória que abrangem tanto o B1 como o B2 é fazer um cercamento do
entorno dos banhados respeitando os limites estabelecidos pela legislação vigente, evitando o
descarte irregular de lixo, o que diminuiria a contaminação por causas não naturais.
Para as medidas de remediação da área do Banhado 2, é necessário considerar que este
local sofre altos impactos de processos antrópicos, tendo em vista a complexidade da
problemática, propõem-se a propagação de sinalização na área, pois pouco é difundido o
conhecimento da importância deste banhado para todo o corpo hídrico, com isto é possível o
aumento da sensibilização ambiental e para minimizar o descarte irregular de despejos
domésticos no entorno do banhado outra prática que deve ser continua é a da fiscalização
ambiental.
6. BACIA DO ARROIO ITACHERÊ VERSUS BACIA DO ARROIO DO PADRE
As duas principais microbacias da área urbana em São Borja são a microbacia do Arroio
do Padre e do Itacherê, estas duas desaguam diretamente no Rio Uruguai, principal fonte de
abastecimento da cidade de São Borja. O que torna relevante o estudo destas áreas, e justifica
este trabalho de conclusão de curso.
O monitoramento ambiental da microbacia do Arroio do Padre foi realizado
simultaneamente a execução deste trabalho de conclusão de curso, e pela mesma equipe
executora, sendo que, as coletas e análises do Arroio do Padre eram realizadas com poucos
dias de diferença das do Arroio Itacherê, utilizando-se dos mesmos parâmetros e dos mesmos
procedimentos, o que torna ambos os estudos extremamente parecidos e facilita e enriquece a
comparação de dados.
Antes de realizar a comparação dos dados obtidos das microbacias do Itacherê e o Padre, é
necessário comparar o uso e ocupação do solo de ambas microbacias, a qual apresenta fortes
diferenças. A Figura 25 apresenta o uso e ocupação do solo da microbacia do Padre.
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Figura 25: Uso do solo da microbacia do Padre (2021).

Fonte: Fernandez et al (2021).

Observando o mapeamento da microbacia do Padre (Figura 25) é possível perceber
que existem muitas diferenças, uma das mais importantes é que o Arroio do Padre se origina
de uma barragem, sobre o uso do solo, de uma forma geral, pode-se afirmar que a presença de
uma área agrícola relevante seja a mais marcante, também podemos citar uma proporção de
área urbana bem menor. Os estudos na bacia do Arroio do Padre demonstram uma forte
correlação entre a hidrodinâmica do arroio e o manejo das áreas agrícolas, as quais desviam
uma porção relevante da água do referido curso da água com a finalidade de irrigação das
lavouras. A Tabela 4 apresenta um comparativo simplificado entre os dados de ambos
monitoramentos.
Tabela 4: Comparativo das faixas de valores obtidos dos parâmetros ambientais estimados na bacia
do Itacherê e Padre.

Parâmetro

Itacherê

Padre

Salinidade (ppt)

0,07-0,13

0,03-0,09

pH

6-7,1

5,1-9,2

Condutividade (µs/cm)

24,5-327

59-200
40

Turbidez (NTU)

48,4-393

43->1.000

Oxigênio dissolvido (mg O2/L)

0,8-2,1

2,4-4,6

DBO (mg O2/L)

0,8-9,8

0,20-2,01

DQO (mg O2/L)

6,7-372

13,3-58,8

Namoniacal (mg N-NH3/L)

≈0-5

≈0-4,5

Fonte: Autores (2021).

No monitoramento ambiental do Arroio do Padre foram usados quatro pontos de
coleta: dentro da barragem (P0), na saída da barragem (P1), em uma zona intermediaria (P2) e
na foz do arroio (P3).
A faixa de pH no Arroio do Padre foi mais ampla do que no Itacherê, onde é possível
identificar dois extremos que podem ser considerados indícios de desequilíbrio ambiental,
isso leva a crer que o ecossistema da barragem que origina o Arroio do Padre e/ou a presença
de fertilizantes/defensivos agrícolas podem ser causadores de pH considerados anormais na
bacia do Padre.
A condutividade encontrada no Itacherê é mais ampla, apresentou um valor máximo
elevado, a qual pode estar associada aos despejos de matéria orgânica (esgoto) diretamente no
arroio sem tratamento. O único ponto do Arroio do Padre que apresentou média maior foi o
P2, pela observação in situ neste ponto percebe-se que este é um ponto de menor vazão.
A turbidez foi elevada em ambas as bacias, o que leva a crer que a causa esteja
associada a questões geológicas/pedológicas, esta região se caracteriza pela presença do tipo
de solo denominado Nitossolo, o qual apresenta textura argilosa ou muito argilosa (teores de
argila maiores que 350g/kg de solo) tal tipo de solo implica no aumento da turbidez da água
devido às suas características (EMBRAPA, 2020). Ressalta-se também, que os valores de
turbidez no Arroio Itacherê foram poucos condizentes com o que seria esperado através da
análise in situ.
O oxigênio dissolvido foi um dos parâmetros que mais divergiu no comparativo das
bacias, o oxigênio dissolvido é mais elevado no Arroio do Padre que no Itacherê, portanto
isso reforça a convicção que os baixos níveis de oxigênio do Itacherê estão associados ao
lançamento de esgoto, fato que não ocorre no Arroio do Padre por se tratar de uma bacia com
característica mais agrícola. Nas médias gerais dos arroios todos os valores foram inferiores
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ao limite estabelecido (>=5mg.L-1) pela Resolução Conama (Brasil) nº 357/2005 para as
águas de classe 2, de água doce.
Apesar das análises da Demanda Química de Oxigênio em ambos os arroios obterem
valores aproximados, o Arroio Padre apresentou estimativas maiores de mg O2 por L,
contudo, uma exceção é a média do P1 do Arroio Itacherê que teve uma expressiva diferença
em relação aos outros pontos dos arroios, o que é condizente, levando em consideração o
aspecto do ponto e o fato da estiagem estar aguda nesse momento de coleta. O P3 do Arroio
do Padre foi o ponto que teve a menor média de DQO, isto pode ser justificado pela influência
que as águas do rio Uruguai exercem neste ponto.
A DBO foi outro parâmetro que apresentou forte divergência entre ambas as bacias, a
explicação provavelmente se deve ao fato do Arroio do Padre se originar de uma grande
barragem, a qual certamente atua como uma espécie de lagoa de estabilização (apesar de não
ser sua finalidade), promovendo um tratamento biológico o qual é responsável por menor teor
de matéria orgânica biodegradável e, portanto, menores valores de DBO. A DQO do Itacherê
apresentou valores mais elevados, o que é coerente, pois se trata de um parâmetro fortemente
correlacionado com a DBO.
As estimativas de nitrogênio amoniacal são mais elevadas no Itacherê que no Arroio
do Padre, o que leva a crer que estão associados ao lançamento de esgoto pela área mais
urbanizada que caracteriza o Itacherê. Percebe-se o decréscimo de NH3,4 à partir do ponto 1,
provavelmente devido aos processos de decomposição da matéria orgânica, extremamente
presente neste ponto, tais processos acabam liberando compostos nitrogenados (WETZEL,
1993). O valor do ponto 3 do Itacherê é o menor, o que confirma que este parâmetro está
associado à poluição antrópica.
As Figuras 26 e 27 apresentam os dados de OD, DBO e nitrogênio amoniacal exibidos
de forma correlacionada na forma binária em ambos os arroios confrontados (Padre e
Itacherê).
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Figura 26: Distribuição dos dados de DBO e OD das microbacias locais comparadas (Itacherê e Padre).

Fonte: Autores (2021).
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Figura 27: Distribuição dos dados de nitrogênio amoniacal e OD das microbacias locais comparadas
(Itacherê e Padre).

Fonte: Autores (2021).

Mais dados sobre a microbacia do Padre podem ser encontrados no artigo científico
intitulado “Diagnóstico ambiental da microbacia do padre (São Borja – RS)” (Fernandez, et
al, 2021), trabalho acadêmico realizado pela mesma equipe e mesmo período deste TCC.

44

CONCLUSÃO
Com os dados temporais de mapeamento foi possível concluir que a microbacia do
Arroio Itacherê passou por uma forte urbanização nas últimas décadas, existindo uma forte
correlação entre o uso do solo e a qualidade da água avaliada neste estudo.
A análise dos dados obtidos neste monitoramento ambiental demonstra que o Itacherê
se trata de um arroio com altos níveis de contaminação, enquadrando-se a maioria dos
parâmetros na Classe III ou IV de acordo com a resolução Conama 357/05.
A hipótese de efeitos de depuração da água do denominado banhado 2 (B2) se
corroborou na maioria dos parâmetros analisados, o que torna sua preservação de crucial
importância para a qualidade ambiental do arroio analisado, é estratégico que este banhado e
suas áreas vizinhas sejam alvos de ação de preservação ambiental. As matas e o denominado
banhado 1 (B1) também devem ser alvos de políticas de preservação ambiental, buscando
conservar a região de nascente do arroio e evitar sua contaminação na origem. Este TCC
estimula ao poder público municipal e estadual a realizar um estudo mais específico nestes
locais.
Em relação à comparação entre as principais microbacias da área urbana do município
estudado, foi possível perceber que os aspectos que geram mais impactos na qualidade da
água estão relacionados às questões de poluição antrópica e agricultura, o Arroio Itacherê
sofre alto impacto pela urbanização, associado ao despejo de esgoto irregular. O Arroio do
Padre sofre impactos associados ao uso agrícola da microbacia em um tipo de solo que gera
desequilíbrios.
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ANEXOS
Anexo A: Ficha de Coleta

Fonte: Autor (2020).
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