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Resumo: A água é fundamental para da vida e seus múltiplos usos dão suporte às atividades 
humanas tais como o abastecimento público, a harmonia paisagística, a preservação da vida 
aquática, entre outras. Segundo a literatura, as águas de cursos d’água podem ter a sua 
qualidade influenciada por eventos naturais, ou atividades antropogênicas, que ocasionam o 
aporte de contaminantes na calha do curso. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da 
sazonalidade e da fauna na qualidade da água do curso d’água existente no parque municipal 
de Tabuazeiro, Vitória/ES, a partir de parâmetros de qualidade de água. As análises realizadas 
mostraram a ocorrência de alterações nas características da água ao longo do seu curso, 
sendo essas fortemente influenciadas pela fauna existente no local. 
 
Palavras - chave: água superficial, qualidade de água, parâmetros físico-químicos, 
contaminantes, sazonalidade 

 

INTRODUÇÃO 

A água, tanto na forma de recursos hídricos 
superficiais quanto subterrâneos, é 
fundamental para a vida e seus múltiplos 
usos dão suporte às atividades humanas 
tais como o abastecimento público, a 
preservação da vida aquática, a irrigação 
de culturas agrícolas, a harmonia 
paisagística entre outras. Quando 
componente da harmonia paisagística, os 
recursos hídricos estão, usualmente, 
localizados no interior de parques 
recreativos. Como exemplo cita-se o 
Parque Municipal de Tabuazeiro, em 
Vitória/ES que possui uma área de 
50.140m

2
, e que está cravado nos 

contrafortes do maciço central de Vitória, 
apresentando duas nascentes formadoras 
de um lago e o córrego que corta área 
baixa do parque. De acordo com CETESB 
(2002), em geral, o deflúvio superficial 
urbano, corresponde a uma das formas de 
aporte de contaminantes nos cursos 
d’água, pois podem ser carreados pelas 
águas pluviais para os cursos hídricos, 
quando da ocorrência de precipitações 
atmosféricas. Os parâmetros de qualidade 
da água são relevantes, pois eles informam 
o estado de um corpo de água. Assim, 
percebe-se a importância do 
acompanhamento das variações dos 
mesmos. Dentre esses parâmetros podem 
ser citados a cor verdadeira (cv), turbidez, 
sólidos suspensos totais e dissolvido, 

oxigênio dissolvido, pH, demanda química 
de oxigênio e demanda bioquímica de 
oxigênio. 
O presente trabalho consistiu na coleta e 
análises de amostras de água de 4 (quatro) 
pontos pré-determinados ao longo do curso 
d’água do parque municipal de Tabuazeiro, 
Vitória/ES. Amostragens foram realizadas e 
analisadas, quinzenalmente, durante o 
período do experimento. As amostras 
foram acondicionadas segundo o 
determinado em Agudo et al. (1988) e 
analisadas segundo APHA (1995). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 relaciona o valor médio de cada 
parâmetro, ao longo do período. Com base 
nos valores apresentados, são feitas as 
considerações acerca de cada um dos 
parâmetros considerados para o 
desenvolvimento deste trabalho. 

 
Concentração de Sólidos Suspensos – 
CSS 
Os resultados mostraram tendência de 
aumento contínuo do valor deste parâmetro 
ao longo do curso d’água, independente da 
época do ano, ou seja, não há influência da 
sazonalidade neste parâmetro. 
Observações realizadas durante as 
campanhas evidenciaram que parte do 
aumento da CSS advém da ressuspensão 
de carga de fundo, formado basicamente 
por fezes dos animais e restos de 
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alimentos fornecidos a eles pelos visitantes 
do parque, quando do deslocamento da 
fauna existente no curso d’água, fauna esta 
composta basicamente por peixes e aves 
aquáticas. 
 
Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros 
para todo o período 

 
Turbidez - A turbidez está relacionada com 
a interferência à passagem da luz incidente 
numa amostra, em função da presença de 
sólidos suspensos. Os resultados obtidos 
mostraram que há aumento da CSS ao 
longo do curso d’água, conforme descrito 
acima. Como a turbidez é influenciada pela 
CSS, esperava-se aumento da turbidez, 
fato este evidenciado pelos dados da 
Tabela 1. 
Cor verdadeira (CV) e Concentração de 
Sólidos Dissolvidos (CSD): Em relação à 
CV, verificou-se haver acréscimo no seu 
valor ao longo de todo o trecho analisado. 
Tal situação está condizente com o 
aumento apurado na CSD ao longo do leito 
do curso d’água pela solubilização de 
materiais diversos existentes no leito do 
curso. 
Demanda química de oxigênio – DQO: A 
DQO é dada pela quantidade de oxigênio 
consumido na oxidação química da matéria 
oxidável, biodegradável ou não, sendo 
usado como um parâmetro indicador do 
grau de poluição, em geral por matéria 
orgânica. Os resultados mostraram 
tendência de aumento deste parâmetro ao 
longo do corpo d’água. Esta situação 
parece ser derivada da presença de 
excretas da fauna existente no local, bem 
como de restos alimentares. 
Oxigênio Dissolvido – OD: O OD é um 
importante indicador da qualidade da água, 
pois dá suporte à vida aquática. Os dados 
monstraram um aumento do valor do OD 
de P1 para P4. Tal situação mostra ser boa 
a capacidade de oxigenação/reoxigenação 
da água, o que pode viabilizar a fauna 
aquática daquele ambiente. Ressalta-se 

que P2, que corresponde a um lago, é 
habitado por grandes quantidades de 
peixes. 
Potencial Hidrogeniônico – pH: O pH 
atua como indicador da capacidade de 
suporte à vida. O pH de águas naturais 
varia entre 5,5 e 8,0, e reflete, em geral, as 
características geológicas da bacia 
hidrográfica.Os dados demonstraram haver 
um ligeiro aumento do pH ao longo do 
corpo d’água.Tal situação parece ser 
derivada da remoção do CO2 pelo 
fitoplâncton, o que tente a ocasionar 
aumento desse parâmetro. 
Demanda bioquímica de oxigênio – 
DBO: A DBO corresponde à quantidade de 
oxigênio necessária para ocorrer à 
oxidação da matéria orgânica 
biodegradável sob condições aeróbicas. Os 
resultados mostraram que este parâmetro 
tem a tendência de aumento ao longo do 
corpo d’água. Dada a presença de excretas 
da fauna existente no local, bem como de 
restos alimentares, que são materiais 
biodegradáveis, era de se esperar que 
houvesse aumento desse parâmetro. 
 
CONCLUSÕES  

Com base no trabalho realizado, concluiu-
se que: 
- A  sazonalidade não exerce interferência 
significativa nas características da água. 
- A qualidade da água é fortemente 
influenciada pela fauna existente e pela 
reduzida lâmina d’água do corpo hídrico, 
além de eventos dispersos como a 
manutenção do parque ou pontuais ao 
longo da época do ano. 
- As alterações observadas na qualidade 
da água não comprometem a existência da 
fauna no ambiente analisado apesar do 
impacto estético. 
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Pontos amostrais 

 
P1 P2 P3 P4 

CSS (mg/L) 3,0 12,2 18,4 25,1 

Turbidez(unt) 20,6 28,29 74,1 99,0 

CV (mg Pt/L) 20 30 50 60 

DBO(mgPt/L) 20,2 25,0 31,4 36,0 

CSD (mg/L) 142,5 162,8 165,5 149,4 

OD (mg/L) 5,8 5,9 5,9 6,0 

DQO (mg/L) 14,0 18,2 22,2 29,0 

pH 7,3 7,3 7,3 7,2 


