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Resumo: Este trabalho teve por objetivo avaliar alguns parâmetros físico-químicos da água do 
Córrego do Capim. Foram escolhidos quatro pontos de coleta, realizando-se seis coletas mensais de 
amostras de água. Verificou-se que a água do Córrego do Capim se enquadra no padrão Classe 2, 
com exceção do oxigênio dissolvido. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Em todo o Brasil, os recursos hídricos 

têm sofrido o impacto dos poluentes lançados 

no meio aquático. A poluição caracteriza-se 

por seus efeitos ecológicos, acarretando 

transformações no meio ambiente de forma tal 

que este pode se tornar impróprio para o 

desenvolvimento normal das populações 

aquáticas. O uso indiscriminado de 

agrotóxicos e a descarga de efluentes de 

esgoto doméstico “in natura” nos leitos dos 

rios influenciam negativamente o Índice de 

Qualidade da Água (IQA), tornando-a 

inaceitável para o consumo humano e animal.  

Esse trabalho teve por objetivo avaliar 

alguns parâmetros físico-químicos das águas 

do Córrego do Capim, afluente do Rio Norte, 

Bacia do Rio Itapemirim, em função do 

despejo de esgotos domésticos e de efluentes 

de suinocultura e de piscicultura.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Amostras de água foram coletadas 

mensalmente, no período de outubro de 2009 

a abril de 2010, analisando-se os seguintes 

parâmetros: temperatura, oxigênio dissolvido 

(OD), pH, amônia, nitrito, nitrato e ortofosfato 

(Tabela). As coletas foram realizadas em 

quatro pontos: p1, que não recebe nenhum 

efluente; p2, que recebe os efluentes de uma 

suinocultura; p3, que recebe os efluentes de 

esgotos domésticos e hospitalares; e p4, que 

recebe os efluentes dos viveiros de 

piscicultura. Cada ponto recebe a água dos 

pontos anteriores, acumulando os poluentes.  

Segundo Schleiter et. al. (1999), as 

propriedades físicas e químicas das águas 

correntes e seus efeitos sobre a comunidade 

biológica são provenientes de numerosos 

fatores ambientais, como condições 

climáticas, razão produção/respiração, 

escoamento superficial e efluentes industriais. 

Townsend e Riley (1999) afirmam que as 

características físicas, químicas e biológicas 

da água, resultam da interação com o uso e a 

ocupação do solo, na área da bacia 

hidrográfica.  

O regime de chuvas no Brasil apresenta 

sazonalidade marcante, com estação seca e 

chuvosa em épocas diferentes do ano, 

conforme a localização geográfica 

(FIGUEROA; NOBRE, 1989). Além da 

variação mensal da chuva, seu ciclo diurno 

também varia espacialmente (ANGELIS et al., 

2004), podendo afetar as concentrações das 



 

 

variáveis físico-químicas nos rios. Entretanto, 

em ambientes onde a ação antrópica é 

marcante, a qualidade da água é afetada não 

só por fatores naturais, mas também por 

impactos das atividades humanas (SILVA et 

al., 2008).  

  
 Tabela: Parâmetros físico-químicos da água 

mês  ponto parâmetro
temperatura 

(°C) 
OD 

(mg/L) 
pH amônia 

(µg/L) 
nitrito 
(µg/L) 

nitrato 
(µg/L)* 

ortofosfato 
(µg/L)* 

 
 
out   
 

1 25,6 4,5 7,1 2,9 0,2 - - 
2 25,3 4,5 7,2 3,5 0,5 - - 
3 25,4 4,2 7,2 4,1 0,3 - - 
4 25,4 5,5 7,4 3,8 1,2 - - 

 
 
nov   

1 23,5 1,8 7,4 7,1 0,2 - - 
2 25,4 0,6 7,6 3,7 0,3 - - 
3 24,0 0,5 7,7 5,2 0,7 - - 
4 24,6 4,7 8,0 4,1 1,1 - - 

 
 
dez   

1 25,7 1,2 7,1 1,7 0,1 - - 
2 25,6 0,0 6,8 2,6 0,2 - - 
3 25,7 0,6 6,8 2,2 0,4 - - 
4 26,2 4,5 7,0 1,3 0,2 - - 

 
 
jan   

1 25,3 0,7 6,3 1,7 1,0 - - 
2 26,1 0,4 6,5 2,9 0,3 - - 
3 25,9 0,5 6,6 3,5 1,4 - - 
4 26,6 6,4 7,1 1,9 1,4 - - 

 
 
mar   

1 24,8 4,3 7,0 4,9 0,6 - - 
2 25,4 4,4 7,6 3,1 1,5 - - 
3 24,9 4,4 7,4 7,9 2,3 - - 
4 25,1 6,5 7,6 4,7 3,7 - - 

 
 
abr   

1 23,0 0,6 7,2 2,6 0,2 - - 
2 24,0 0,4 7,1 2,6 1,9 - - 
3 23,5 0,5 7,3 4,3 0,7 - - 
4 24,0 0,5 7,6 3,4 0,7 - - 

* Valores não detectados. 
 

CONCLUSÃO 
 
Apesar das fontes poluidoras, a água do 

Córrego do Capim se enquadra no padrão 

Classe 2 da Resolução CONAMA nº 

357/2005, exceto com relação ao oxigênio 

dissolvido.  
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