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Resumo: O CONAMA adota um instrumento de gestão e controle, a resolução n.º 357/2005, que 
define 13 classes de enquadramento, segundo os usos preponderantes e as concentrações de 
parâmetros existentes nas águas doces, salobras e salinas, a nível nacional. Em âmbito regional, a 
resolução CRH/RS n.º 111/2012 enquadra as águas da bacia hidrográfica do Rio Ijuí. Dessa forma, 
através deste estudo experimental, coletou-se amostras de água superficial do arroio da URI Santo 
Ângelo nos meses de setembro e novembro de 2017, e se analisou a média das concentrações dos 
seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, DBO5, oxigênio dissolvido, turbidez, pH, fósforo 
total, nitrogênio total e temperatura, após teste laboratorial. Verificou-se, também, o atendimento ao 
enquadramento estabelecido na resolução n.º 111/2012. Sendo assim, os resultados obtidos foram, 
para nascente e foz, respectivamente: coliformes termotolerantes (1600 NMP/100mL); DBO5 (0,5 / 
6,41) mg/L O2; OD (7,82 / 8,50) mg/L O2; turbidez (48,33 / 99,96) UNT; pH (5,78 / 6,73); fósforo e 
nitrogênio total (ND – não detectado); temperatura (19 / 14,25) °C. A partir da análise dos 
parâmetros na resolução 357, o arroio da universidade enquadrou-se como Classe 3. Contudo, o 
enquadramento estabelecido na resolução 111 foi parcialmente verificado, pois a rede hidrográfica 
do Rio Ijuí é inserida como Classe 1 e 2. Admitiu-se, portanto, que possivelmente há contaminação 
das águas superficiais do arroio, sem presença de E.Coli, e se sugeriu a realização dos testes 
novamente, de modo a confirmar os dados obtidos e propor medidas mitigatórias às águas do arroio.  
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PRELIMINARY STUDY OF THE SURFACE WATER QUALITY OF 
THE CAMPUS OF SANTO ÂNGELO URI’S STREAM 

 
 
 

Abstract: The CONAMA adopts a management and control instrument, the resolution nº 357/2005, 
which defines thirteen classes of classification, according to the prevailing uses and concentrations of 
parameters in the fresh, brackish and saline water, at national level. At the regional level, the 
resolution of Water Resources Council from Rio Grande do Sul nº 111/2012 fits the waters of the Ijuí 
River’s Basin. The purpose of this study was to collect surface water samples from Santo Ângelo 
URI’s watercourse in September and November of 2017 and to analyze the mean concentrations of the 
following parameters: thermotolerant coliforms, biochemical oxygen demand, dissolved oxygen, 
turbidity, hydrogenation potential, total phosphorus, total nitrogen and temperature, after laboratory 
test. Besides, it also sought to verify compliance with the framework established in resolution nº 
111/2012. Thus, the results obtained were, for source and river mouth, respectively: thermotolerant 
coliforms (1600 NMP/100 mL); BOD5 (0.5 / 6.41) mg/L O2; OD (7.82 / 8.50) mg/L O2; turbidity 
(48.33 / 99.96) UNT; pH (5.78 / 6.73); total phosphorus and total nitrogen (ND - undetected); 
temperature (19 / 14.25) ° C. From the analysis of the parameters in resolution nº 357, the university’s 
watercourse was classified as Class 3. However, the framework established in resolution CRH/RS nº 
111/2012 was partially verified, since the Ijuí River’s hydrographic network is inser ted as Class 1 and 
2. Therefore, possibly there is contamination of the surface waters of the watercourse, with no 
presence of E. coli, and it was suggested to carry out the tests again, in order to confirm the data 
obtained and propose measures of protection to the waters. 
 
Keywords: Framework, Watercourse, Stream, Concentration, Physical-chemical parameters. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
A água se constitui como um dos recursos renováveis essencial à vida no planeta Terra. 

Segundo Tundisi (2014), “seu ciclo tem continuado por séculos e milênios, sustentando a 
biodiversidade e mantendo em funcionamento ciclos nos ecossistemas, comunidades e populações”. A 
partir do surgimento da espécie humana, e com isso o desenvolvimento de atividades ligadas à 
indústria e à agricultura, a água passou a ser utilizada não somente para a manutenção dos 
ecossistemas, mas ganhou uma diversidade imensa de usos e aplicações, tanto dos recursos hídricos 
superficiais quanto subterrâneos (TUNDISI, 2014). 

Devido a essa diversificação dos usos das águas superficiais, define-se a partir da 
Resolução n.º 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 17 de março de 
2005, a classificação das águas doces, salobras e salinas em trezes categorias de enquadramento, 
segundo os usos preponderantes e as concentrações de parâmetros existentes nas águas. 

De acordo com o Artigo 9º da Lei n.º 9433 (1997), o enquadramento dos corpos d’água 
em categorias de qualidade tem por objetivo garantir a qualidade exigida para os usos preponderantes 
das águas e “[...] diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 
permanentes.” O CONAMA é uma das instituições envolvidas no processo de enquadramento, 
segundo o Panorama do Enquadramento dos Corpos d’Água (2005). A análise dos parâme tros, por 
meio de coletas de amostras, possibilita o enquadramento do corpo d’água em uma determinada classe 
e define o padrão de qualidade dessas águas, que deverá ser auferido ou preservado com o passar dos 
anos. 



 

 

De acordo com o website da Agência Nacional de Águas (ANA, s.d.), o enquadramento 
das águas precisa ser entendido como uma forma de planejamento, não apenas como uma classificação 
das águas, “pois deve tomar como base os níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos 
para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade [...]”. Segundo a ANA (s.d.), “o 
enquadramento é referência para os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga e 
cobrança) e instrumentos de gestão ambiental (licenciamento e monitoramento) [...]”.  

A Resolução CRH/RS n.º 111/2012 do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do 
Sul – CRH/RS aprova o enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, não abrangendo, 
entretanto, a totalidade da rede hidrográfica da Bacia, apenas os trechos dos cursos d’água citados na 
Resolução. O documento enquadra como Classe 2 o trecho do Rio Ijuí entre o Arroio Itaquarinchim e 
o Rio Ijuizinho; já o trecho do Arroio Itaquarinchim, das nascentes até o município de Santo Ângelo, é 
enquadrado como Classe 1. O Arroio do Campus da URI Santo Ângelo drena suas águas para o Arroio 
São João, que não é diretamente citado na Resolução CRH/RS n.º 111/2012. 

Sendo assim, este trabalho consiste em um estudo preliminar, por meio de avaliações 
qualitativas, da verificação da classe de enquadramento das águas superficiais do arroio localizado na 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus Santo Ângelo. O 
estudo proposto justifica-se pela necessidade de verificar o atendimento ao enquadramento 
estabelecido pelo Comitê de Bacia do Rio Ijuí, constante na Resolução CRH/RS n.º 111/2012, de 
maneira a analisar ações que possam estar alterando a qualidade das águas superficiais no Campus da 
URI Santo Ângelo. A gestão das águas, a partir de metas de enquadramento, possibilita aos usuários 
dos recursos hídricos atuarem de maneira preventiva ou corretiva no meio natural e antropizado, a fim 
de alcançar as classes de enquadramento para os usos a que se destinam as águas da bacia.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O desenvolvimento deste estudo atendeu à metodologia experimental proposta, em três 

etapas. A primeira etapa determinou os locais onde foram coletadas as amostras experimentais (a 
nascente e a foz do arroio), em dois períodos distintos (meses de setembro e novembro de 2017), bem 
como os parâmetros de análise das amostras em laboratório, definidos com base na Resolução n.º 
357/2005 do CONAMA (coliformes termotolerantes, DBO5, OD, turbidez, pH, fósforo total, 
nitrogênio total e temperatura). 

A segunda etapa verificou a classe de enquadramento do arroio em estudo, relacionando 
as concentrações dos parâmetros com as delimitações dispostas nas tabelas de condições e padrões de 
águas doces, constantes nos artigos 14 a 17 da Resolução n.º 357/2005 do CONAMA, e o 
enquadramento estabelecido pela Resolução CRH/RS n.º 111/2012 para a rede hidrográfica do Rio 
Ijuí. A terceira etapa do estudo consistiu no apontamento de locais prioritários a intervenções, caso 
constatada alguma vulnerabilidade do meio ou potencial fonte de poluição das águas. 

2.1. Bacia hidrográfica 

Segundo Moraes e Lorandi (2016) e Lima e Zakia (2000), as variações ocorridas no clima 
da atmosfera se configuram como importantes agentes em uma série de outras mudanças no ambiente. 
Dessa forma, é notável a importância dos estudos climáticos quando se trata do equilíbrio de 
ecossistemas, e, singularmente, das bacias hidrográficas. O tempo e o clima, sendo o segundo um 
conjunto de possibilidades e variações do primeiro, tornam-se consequência da ação de diferentes 
processos que se sucedem sobre a atmosfera, os solos e as águas superficiais. Os autores afirmam 
ainda que os principais elementos que tem ligação com o clima são radiação solar, temperatura, 
velocidade e direção dos ventos, precipitação, umidade e camadas atmosféricas, elementos, estes, que 
também tem relação direta com o ciclo hidrológico. 



 

 

O elemento de maior notoriedade da fase terrestre do ciclo hidrológico é a bacia 
hidrográfica, que é definida por Collischonn e Tassi (2008, p. 7) como “[...] a área de captação natural 
dos fluxos de água originados a partir da precipitação, que faz convergir os escoamentos para um 
único ponto de saída, seu exutório.”. Barrella (2001 apud TEODORO et al., 2007) complementa o 
conceito desse elemento ao afirmar que o volume hídrico proveniente das precipitações influencia 
através do escoamento superficial, contribuindo diretamente no abastecimento de arroios e rios, ou 
através do escoamento subterrâneo ou de base, infiltrando no solo e abastecendo o lençol freático. 
Além da precipitação e dos escoamentos verificados, Collischonn e Tassi (2008) finalizam afirmando 
que a bacia hidrográfica é afetada pela evaporação e evapotranspiração, onde há saída de água. 

O relevo da região implica em uma série de características físicas da bacia hidrográfica e 
afeta em parâmetros importantes o seu estudo. Dentre essas características afetadas, está a área de 
influência da bacia, o comprimento e o padrão de drenagem, a declividade do curso de água principal, 
os coeficientes de forma e compacidade e o tempo de concentração, sendo este último o período de 
tempo necessário para que a água do curso principal percorra todo o canal hídrico e chegue até o seu 
exutório, ou ponto de referência, contribuindo na vazão de saída do canal. (COLLISCHONN; TASSI, 
2008; TEODORO et al., 2007). Tonello (2005) salienta que a ação antrópica no meio natural também 
interfere no equilíbrio e nos processos desencadeados no ciclo hidrológico. 

2.2. Unidades de conservação (UC) 

Segundo Nardes (2015), a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – URI – Campus de Santo Ângelo possui uma Área de Preservação Permanente (APP) dentro 
de sua extensão de área, na qual está inserido um corpo d’água com relevante rede hídrica para o meio 
ecológico, constituído de um ponto de nascente, um lago, dois riachos colaterais e um ponto de foz, 
que se une ao Rio São João. Esta área verde possui grande potencial de desenvolvimento de uma 
variedade de espécies singulares de fauna e flora, sendo plausível a sua constatação como uma 
possível Unidade de Conservação de grande importância socioambiental, conforme Figura 1. 
 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 
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Conforme afirmam Lopes e Vialôgo (2013), o conceito de Espaços Ambientais abrange 

duas ramificações, sendo a primeira denominada de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos e a 
segunda de Zoneamento Ambiental. A primeira subdivisão engloba “[...] toda e qualquer delimitação 
geográfica e porção do território nacional em que o objetivo de seu estabelecimento é a proteção 
ambiental, integral ou não, que em razão disso, é submetida a um regime especialmente protecionista.” 
(LOPES; VIALÔGO, 2013). 

Lopes e Vialôgo (2013) reiteram que as unidades de conservação fazem parte dos 
Espaços Territoriais Especialmente Protegidos, assim como as Áreas de Proteção Especial, as Áreas 
de Preservação Permanente e as Áreas de Reserva Legal.   

De acordo com a Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação – SNUC, toda e qualquer área que demande resguardo de suas características e 
peculiaridades, visando a sua preservação, é denominada de Unidade de Conservação (UC). Dessa 
forma, visa-se proteger a influência de grandes e diferentes populações da biota existente em um 
determinado território nacional, bem como os recursos hídricos a que este pertencem, assim como 
assegurar o equilíbrio sustentável no uso e desenvolvimento de quaisquer atividades realizadas no 
âmbito ecológico. (SNUC n.º 9.985, 2000). 

O equilíbrio sustentável e a preservação ambiental em todos os aspectos é de 
responsabilidade de toda a sociedade, desde o Estado até os cidadãos civis. Sendo assim, fez-se 
necessário que o SNUC desenvolvesse dispositivos legais capazes de assegurar “[...] o 
desenvolvimento de estratégias conjuntas para as áreas naturais a serem preservadas e a 
potencialização da relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente.” (SNUC n.º 9.985, 2000 
apud NARDES, 2015). 

2.3. Características físicas, químicas e biológicas da água 

Os índices físicos, químicos e biológicos da água variam em função da atividade em que 
esta água será aplicada, de modo a assegurar a integridade do consumidor, a qualidade e a plenitude 
dos elementos com que estará em contato. (MIERZWA; HESPANHOL, 2005). As principais 
demandas de água constituem as seguintes atividades: abastecimento humano, abastecimento 
industrial, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, assimilação e transporte de poluentes, 
preservação da fauna e flora, aquicultura e recreação. (BRAGA et al., 2005). 
 
Características físicas 

Conforme Telles e Costa (2010) e Nogueira, Costa e Pereira (2015), as propriedades 
físicas da água mais importantes na análise da sua qualidade são a cor, turbidez, sabor, odor e 
temperatura. São as características que relacionam os corpos sólidos existentes na água, considerando 
a sua aparência de maneira subjetiva, que não necessariamente sempre corresponde à qualidade do 
fluido. 

Nogueira, Costa e Pereira (2015) determinam que as concentrações de resíduos sólidos 
em suspensão e de resíduos sólidos dissolutos presentes na água representam um importante fator 
inicial na análise da qualidade de um corpo hídrico, visto que estão relacionadas à turbidez e à cor, 
respectivamente, assim como podem originar odor. Dessa forma, a constatação das características 
físicas é imprescindível ao estudo preliminar da qualidade da água. 
 
Características químicas 

Braga et al. (2005) afirmam que água é amplamente considerada como um excelente 
solvente universal de substâncias, orgânicas e inorgânicas, nos três principais estados físicos da 
matéria. A ocorrência de gases e sais dissolutos na água permite o desenvolvimento de fenômenos 



 

 

como a fotossíntese e a respiração aeróbia, bem como a estruturação de cadeias alimentares, servindo 
de alimento para os diferentes organismos existentes. 

Telles e Costa (2010, p. 28) definem como características químicas da água a sua relação 
com as soluções dissolutas nela, que tem capacidade de modificar os valores dos seguintes parâmetros, 
os quais afetam, pontualmente, os consumidores e o uso a que a água for destinada: “[...] pH, 
alcalinidade, acidez, dureza, ferro e manganês, cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, 
matéria orgânica e inorgânica.”  

O potencial hidrogeniônico (pH) define os níveis de acidez ou alcalinidade da 
composição em solução. Segundo Braga et al. (2005), a água pura, à temperatura ambiente de 25°C, 
possui valor para o pH de 7, classificado como neutro, porém podendo oscilar entre 0 e 7, quando em 
soluções ácidas, e de 7 a 14, quando em soluções alcalinas. Conforme reiteram Nogueira, Costa e 
Pereira (2015, p. 17), “estes são os parâmetros mais utilizados para caracterizar a qualidade da água, 
onde são avaliados o conteúdo orgânico, a força iônica, gases dissolvidos, nutrientes, presença de 
compostos orgânicos sintéticos, dentre outros.” 
 
Características biológicas 

Segundo Telles e Costa (2010) e Pereira (2004), as características biológicas englobam a 
biota aquática presente no meio, definindo os reinos animal, vegetal e protista, compreendendo 
organismos patogênicos como bactérias, algas, fungos, protozoários, vírus e helmintos. Os 
diagnósticos biológicos tem como propósito principal encontrar e controlar a propagação de doenças 
transmitidas pela água. 

No que concerne à vida humana, a influência desses organismos no meio aquático traz 
benefícios e malefícios, pois eles são importantes no restabelecimento das propriedades das águas 
atingidas pela poluição e também pela inserção e/ou exclusão de gases existentes, tanto no meio 
aquático quanto na atmosfera, mas também pode originar doenças. (BRAGA et al., 2005). Ainda 
considerando os indicadores biológicos, evidencia-se os coliformes termotolerantes, presentes em 
fezes humanas. A Resolução n.º 357/2005 do CONAMA e Braga et al. (2005) afirmam que a principal 
bactéria pertencente ao grupo dos coliformes é a Escherichia Coli (E. Coli), utilizada como referência 
na análise da presença de coliformes na água. 

2.4. Alteração da qualidade dos corpos hídricos  

Fontes de poluição 

O esgoto doméstico, o despejo industrial e o escoamento superficial são as principais e 
mais comuns formas de poluição e transmissão de impurezas aos corpos de água. Existem dois tipos 
de origem de poluição: o pontual, onde há o transporte e lançamento em um local específico do corpo 
d’água, e o difuso, quando os efluentes e materiais de despejo são distribuídos ao longo do meio 
hídrico. (TUCCI, 1998; TELLES; COSTA, 2010). Pereira (2004) afirma também que ambas as fontes 
podem atuar em conjunto em um corpo hídrico, caracterizando assim a fonte mista. 

Mierzwa (2001 apud PEREIRA, 2004), Braga et al. (2005) e Telles e Costa (2010) 
afirmam que a fonte de poluição pontual, descarregada em pontos individualizados, é encontrada com 
relativa facilidade, seu controle é mais eficiente e demanda tratamento eficaz desses despejos 
antecipadamente coletados, de origem sanitária ou industrial. Os autores afirmam também que as 
cargas de poluição difusa, que descarregam em diversos pontos, são originadas, por exemplo, da 
agricultura, e necessitam, em grande parte, de ações coerentes e conscientes da população como um 
todo. A Figura 2 mostra as fontes de poluição pontual e difusa. 

O OD é um dos principais parâmetros utilizados para realizar a análise das águas, uma 
vez que é através dele que se pode definir os organismos que são capazes de se desenvolver em um 
meio hídrico; a quantidade necessária de oxigênio que será respirada pelos seres decompositores para 



 

 

a degradação total da matéria, em um determinado intervalo de tempo, é chamada de Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO). Convenciona-se o termo DBO5,20. 
 

Figura 2 – Fontes de poluição da água de corpos hídricos

 
Fonte: Braga et al., 2005. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As coletas foram realizadas em períodos distintos, sendo a primeira coleta no dia 
05/09/2017, às 09h25min (nascente) e às 10h45min (foz) e a segunda coleta no dia 06/11/2017, às 
09h30min (nascente) e às 10h20min (foz). A Figura 3 ilustra os pontos de nascente e foz do arroio, 
bem como a vegetação existente no entorno da nascente. 
 

Figura 3 – Nascente, foz e vegetação na nascente do arroio 

   
Fonte: Registro fotográfico (autores), 2017. 

 



 

 

Para ambas as coletas, as condições ambientais estavam estáveis, temperatura ambiente 
constante de 23ºC na primeira coleta e variável, dos 18°C aos 21°C, na segunda coleta. A segunda 
coleta foi caracterizada por um período de grandes chuvas na região, o que gerou grande volume de 
escoamento superficial no arroio. A Tabela 1 informa a precipitação acumulada diária, em milímetros 
de chuva, durante os meses de agosto a novembro de 2017, visto que as coletas ocorreram no início 
dos meses de setembro e novembro. Os dados descritos foram registrados pela estação meteorológica 
da Cooperativa Tritícola Regional de Santo Ângelo – Cotrisa. 
 

Tabela 1 – Precipitação diária acumulada nos meses de agosto a novembro de 2017 

CHUVA ACUMULADA DIÁRIA (COTRISA, 2017) 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

Dia 
Chuva 
(mm) 

Dia 
Chuva 
(mm) 

Dia 
Chuva 
(mm) 

Dia 
Chuva 
(mm) 

1 0,0 1 0,0 1 35,0 1 0,0 
2 27,0 2 0,0 2 0,0 2 21,0 

3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 
4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 48,0 

5 0,0 5 8,0 5 0,0 5 0,0 
6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 
7 0,0 7 0,0 7 0,0 7 2,0 
8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 

9 0,0 9 0,0 9 0,0 9 28,0 

10 0,0 10 5,0 10 56,0 10 0,0 
11 0,0 11 0,0 11 e 12 121,0 11 0,0 

12 e 13 80,0 12 0,0 13 0,0 12 0,0 
14 0,0 13 0,0 14 0,0 13 0,0 

15 0,0 14 11,0 15 0,0 14 0,0 
16 0,0 15 0,0 16 0,0 15 0,0 

17 0,0 16 57,0 17 0,0 16 9,0 
18 0,0 17 0,0 18 28,0 17 0,0 

19 5,0 18 0,0 19 0,0 18 0,0 
20 0,0 19 0,0 20 0,0 19 80,0 

21 0,0 20 0,0 21 28,0 20 0,0 
22 0,0 21 0,0 22 0,0 21 0,0 

23 0,0 22 0,0 23 0,0 22 0,0 
24 0,0 23 4,0 24 27,0 23 0,0 

25 0,0 24 0,0 25 0,0 24 0,0 

26 0,0 25 0,0 26 0,0 25 55,0 
27 78,0 26 0,0 27 0,0 26 0,0 

28 0,0 27 12,0 28 0,0 27 0,0 
29 0,0 28 0,0 29 3,0 28 0,0 

30 0,0 29 0,0 30 0,0 29 0,0 
31 0,0 30 0,0 31 0,0 30 0,0 

Total 

(mm) 
190,0 

 
97,0 

 
298,0 

 
243,0 

Fonte: Cotrisa, 2017. 
 



 

 

É possível analisar que o mês de outubro foi o período com maior volume de 
precipitação, totalizando 298,0 mm, o que se refletiu no aumento do volume d’água no arroio da 
universidade e que pôde ser constatado com a medição da lâmina d’água na foz da segunda coleta, 
elevando-se de 14 cm para 48 cm. Em razão do grande volume de precipitação antecedente à segunda 
coleta, o ponto de nascente apresentou uma segunda vertente de água, possivelmente pela grande 
quantidade de água no solo, assim como pôde ser observado o aumento do volume de água na foz. 

Por fim, a análise subjetiva da aparência da água constatou que esta apresentou coloração 
clara e transparente em ambos os pontos de amostragem para a primeira coleta, clara e transparente 
para o ponto de nascente na segunda coleta, e turva, com dificuldade de se enxergar o fundo em alguns 
pontos na seção de foz para a segunda coleta, conforme Figura 4. 
 

Figura 4 – Aparência estética da água na segunda coleta 

   
Fonte: Registro fotográfico (autores), 2017. 

 
3.1. Temperatura 
 

Foi utilizado um termômetro químico para realizar a leitura da temperatura da água em 
cada ponto das duas coletas, visto que a temperatura também é fator relevante na análise do oxigênio 
existente no meio aquático e consequentemente na DBO do corpo hídrico. As variações de 
temperatura das amostras e do ambiente podem ser observadas na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Variação da temperatura ambiente e da amostra nos pontos de nascente e foz 

Coleta Ponto amostrado Temperatura ambiente (°C) Temperatura da amostra (°C) 

01 
Nascente 23,0 22,0 

Foz 23,0 18,5 

02 
Nascente 18,0 16,0 

Foz 21,0 10,0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
 

3.2. Potencial hidrogeniônico (pH) 
 

Para a primeira coleta, foram analisados quatro parâmetros. A turbidez, que também 
estava na metodologia desta pesquisa, não pôde ser analisada nesta primeira campanha, devido à falta 
de amostra coletada no local. Sendo assim, foram analisados pH, OD, Coliformes termotolerantes e 



 

 

DBO; para a segunda coleta, todos os parâmetros anteriormente citados foram analisados, bem como a 
turbidez. Em ambas as coletas, a análise ocorreu no Laboratório de Química do Prédio 13 da URI e a 
turbidez no Laboratório do Prédio 07. A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos para o parâmetro pH. 
 

Tabela 3 – Valores referentes ao parâmetro pH dos pontos amostrados 

Coleta Ponto amostrado pH 

01 
Nascente 5,81 

Foz 7,06 

02 
Nascente 5,75 

Foz 6,40 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
 
3.3. Oxigênio dissolvido (OD) 
 

Após a análise do pH, foi realizada a análise do OD das amostras. Para tal análise, foi 
necessário preparar, inicialmente, as soluções reagentes com as amostras de água. As soluções 
reagentes preparadas foram: sulfato manganoso, azida sódica, ácido sulfúrico concentrado, tiossulfato 
de sódio e indicador amido. 

Após, foram adicionadas as quantidades necessárias, conforme metodologia do 
Laboratório, das soluções reagentes de sulfato manganoso, azida sódica e ácido sulfúrico concentrado 
e da amostra de água coletada, em um frasco de hidroambar médio. Essa solução preparada para a 
titulação foi separada em três vidros de erlenmeyer, em triplicata, para os dois pontos. Foi preparada 
também uma solução com água purificada ao invés de água da amostra, denominada de “branco”, 
apenas para referência. 

O volume de tiossulfato de sódio, em mL, adicionado às amostras para que resultassem 
incolores ao final da análise corresponde à quantidade de oxigênio dissolvido presente na amostra, em 
mg/L. A Figura 5 indica as mudanças de coloração da água à medida que foram incorporados o 
tiossulfato de sódio e o indicador amido. Sendo assim, os volumes encontrados para as titulações das 
amostras em triplicata dos dois pontos da primeira coleta estão descritos na Tabela 4. 
 
Figura 5 – Mudanças de coloração da amostra à medida que foram incorporados o tiossulfato de sódio 

e o indicador amido. 

    
Fonte: Registro fotográfico (autores), 2017. 

 



 

 

 
Tabela 4 – Volumes de tiossulfato de sódio dissolvido nas amostras (corresponde ao OD) 

Ponto 
amostrado 

Titulação 

Volume (ml) 

COLETA 01 COLETA 02 

1º dia 5º dia 1º dia 5º dia 

Nascente 

1.ª 11,5 7,07 2,9 4,51 

2.ª 10 11,34 5,3 3,32 

3.ª 11,8 12,97 5,4 4,68 

Branco 7,4 3,9 8,9 10,9 

Foz 

1.ª 5,5 18,32 9,8 7,82 

2.ª 6,9 16,78 9,6 6,12 

3.ª 8,4 18,32 10,8 10,46 

Branco 6,9 3,6 8,4 5,6 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
 

3.4. Coliformes termotolerantes  
 

A análise microbiológica foi realizada através do método de Tubos Múltiplos. Todos os 
materiais utilizados foram devidamente esterilizados anteriormente à realização das análises. Seguindo 
a metodologia definida pelo Laboratório de Química do Prédio 13, os resultados qualitativos 
encontrados para a análise microbiológica das amostras de água foi positivo para coliformes totais, 
porém não constou Escherichia Coli (E. Coli). 

Para se definir um valor quantitativo desse parâmetro, verificou-se a quantidade de tubos 
contaminados no processo de análise. Os 15 tubos analisados, contendo a amostra de água diluída em 
diferentes concentrações de colilert, dispostos em três fileiras contendo cinco tubos em cada, 
encontraram-se contaminados, com coloração amarela. Dessa forma, a combinação de tubos 
contaminados resultou em 5-5-5, conforme Figura 6. Definiu-se, com o auxílio de tabela 
correspondente ao método, o Número Mais Provável (NMP) correspondente à concentração de 
coliformes nas amostras a cada 100 mL desta. Portanto, o valor encontrado para ambos os pontos, nas 
duas coletas de amostras, foi de 1600. 
 

Figura 6 – Análise microbiológica, tubos contaminados 

 
Fonte: Registro fotográfico (autores), 2017. 



 

 

3.5. Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 
 

Para a determinação dessa análise, realizou-se uma nova leitura de OD presente nas 
amostras de água após 5 dias da data da coleta. Após, realizou-se a diferença entre esses dois dados e 
foi possível encontrar o quanto de oxigênio foi consumido pelos microrganismos existentes nas 
amostras. Esse valor caracteriza a DBO5,20. A Tabela 5 informa a DBO5,20 encontrada, na nascente e na 
foz do arroio. 
 

Tabela 5 – DBO5,20 na nascente e foz do arroio 

Coleta 
Ponto 

amostrado 
Leitura OD (mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

1 

Nascente 
1.ª 11,1 

0,64 
2.ª 10,46 

Foz 
1.ª 6,93 

10,88 
2.ª 17,81 

2 

Nascente 
1.ª 4,53 

0,36 
2.ª 4,17 

Foz 
1.ª 10,07 

1,94 
2.ª 8,13 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
 

3.6. Turbidez 
 

A turbidez foi analisada apenas para as amostras da segunda coleta, em novembro, visto 
que na primeira campanha não foi coletada quantidade suficiente de amostra para a análise de todos os 
parâmetros. A amostra foi analisada no Laboratório de Química do Prédio 07 da URI, seguindo os 
procedimentos definidos de análise, em um turbidímetro Hanna HI93703 (0,00 – 1000 FTU). Os 
resultados encontrados para a turbidez do ponto de nascente foi de 48,33 UNT e para o ponto de foz de 
99,96 UNT. 
 

3.7. Nitrogênio total e fósforo total 
 
Ambos os parâmetros foram analisados na Central Analítica da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, visto que os Laboratórios de Química da URI e 
das demais instituições de ensino de Santo Ângelo não realizam a análise desse parâmetro.  As 
amostras foram coletadas e transportadas até a universidade. O relatório de análise de ambos os 
parâmetros teve como resultado a não detecção (ND – não detectado) de quantidades consideráveis 
desses elementos nos dois pontos de amostragem, para as duas coletas realizadas. 
 

3.8. Verificação ao enquadramento 
 

A partir dos resultados finais para cada ponto amostrado nas duas coletas realizadas, 
descreveu-se a Tabela 6, que contém os limites de cada parâmetro em função da Classe de 
Enquadramento, de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 357/2005. A partir desses dados, 
calculou-se novamente uma média aritmética para as duas coletas e foi possível definir a Classe de 
Enquadramento em que cada parâmetro ficou inserido a partir dos valores destacados, verificando-se o 
enquadramento estabelecido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, descrito na Resolução 
CRH/RS n.º 111/2012. 



 

 

Tabela 6 – Valores encontrados para os oito parâmetros analisados 

Parâmetro Unidade 

Enquadramento 05/09/2017 06/11/2017 MÉDIA 

Classe 

1 

Classe 

2 

Classe 

3 

Classe 

4 
Nasc. Foz Nasc. Foz Nasc. Foz 

Coliformes fecais ou 
termotolerantes 

NMP/100mL 200 1000 2500 SD 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

pH de campo 
(eletrométrico) 

- 6,0 a 9,0 5,81 7,06 5,75 6,40 5,78 6,73 

DBO mg/L O2 3 5 10 SD 0,64 10,87 0,36 1,94 0,50 6,41 

Nitrogênio 
Amoniacal 

pH ≤ 7,5 mg NH3-N/L 3,7 3,7 13,3 SD ND ND ND ND ND ND 

7,5 < pH ≤ 8 mg NH3-N/L 2 2 5,6 SD - - - - - - 

8 < pH ≤ 8,5 mg NH3-N/L 1 1 2,2 SD - - - - - - 

pH > 8 mg NH3-N/L 0,5 0,5 1 SD - - - - - - 

Fósforo total (Lótico) mg/L P 0,1 0,1 0,15 >0,15 ND ND ND ND ND ND 

Temperatura ºC SD SD SD SD 22 18,5 16 10 19,00 14,25 

Turbidez UNT 40 100 100 SD 0 0 48,33 99,96 48,33 99,96 

Oxigênio dissolvido - OD mg/L O2 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 11,1 6,93 4,53 10,07 7,82 8,50 

SD – Sem Definição     ND – Não Detectado 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

De acordo com a Tabela 6, os Coliformes termotolerantes ficaram inseridos como Classe 
3; o pH das amostras ficou abaixo do limite considerado mínimo para proteção da biota aquática no 
ponto de nascente e normalizado para o ponto de foz; a DBO5 se enquadrou como Classe 3; nitrogênio 
e fósforo total se inseriram como Classe 1, em razão da não detecção desses nutrientes na análise; as 
temperaturas não possuem limite para enquadramento; a turbidez pode ser enquadrada tanto como 
Classe 2 ou Classe 3, visto que o limite do parâmetro é o mesmo para ambas as classes; e o OD pode 
ser inserido em qualquer uma classes, pois os resultados estão acima de todos os limites mínimos 
estabelecidos, mas há maior proximidade da Classe 1. Sendo assim, conclui-se que o enquadramento 
do arroio do campus da universidade se insere como Classe 3, sendo essa a maior classe encontrada na 
análise da concentração dos parâmetros. 

O enquadramento proposto pelo Comitê de Bacia não engloba toda a rede hidrográfica 
existente, apenas os cursos d’água mais significativos. O arroio da universidade deságua no Rio São 
João, que também não é citado diretamente na resolução CRH/RS n.º 111/2012. O único arroio de 
Santo Ângelo citado é o arroio do Itaquarinchim, que atualmente está enquadrado como Classe 4, e 
tem meta de Classe 3 e Classe 2 para 10 e 20 anos, respectivamente. 

Portanto, conclui-se que o enquadramento realizado para o arroio da universidade atende 
parcialmente o enquadramento proposto nesta resolução, pois está dentro da meta de enquadramento 
prevista para o Arroio Itaquarinchim no futuro; entretanto, os principais cursos d’água analisados na 
resolução se enquadram como Classe 1 e 2, ou seja, o arroio da universidade deveria se enquadrar em 
uma classe igual ou inferior a estas (1 ou 2), visto que é uma microbacia tributária do Rio São João. 

4. CONCLUSÕES 

A qualidade de um corpo hídrico é definida por vários fatores importantes. Por meio da 
análise dos parâmetros estabelecidos neste estudo, admitiu-se algumas hipóteses sobre as 
concentrações resultantes, principalmente em razão dos possíveis efeitos da antropização na natureza e 
de fenômenos naturais, como as precipitações, a radiação solar e a densidade da vegetação. De um 



 

 

modo geral, pode-se concluir que há incidência de poluição e agentes contaminantes no arroio da 
universidade, visto que o exame microbiológico da água resultou positivo em todas as coletas 
realizadas e em todos os pontos amostrados; entretanto, não foi constatada a presença de bactérias de 
origem fecal, como a E. Coli, as quais são danosas à saúde dos seres humanos e organismos. 

Essa poluição pode ser oriunda das populações de animais que ali habitam, bem como de 
seres humanos que eventualmente descartem agentes poluentes na área de influência da microbacia. 
Em relação aos efeitos causados pela ação natural do meio ambiente, pode-se concluir que o ciclo 
hidrológico tem notável influência sobre as bacias hidrográficas, principalmente porque a precipitação 
incidente sobre a bacia eleva o volume de água do canal hídrico, o que significa também um aumento 
da contribuição na seção do exutório e maior vazão de drenagem em toda a extensão desta. 

A recarga hídrica também afeta diretamente as concentrações de agentes poluentes 
existentes no meio, além dos parâmetros analisados neste estudo, como o oxigênio dissolvido e a 
demanda bioquímica de oxigênio (OD e DBO). Conclui-se também que a densidade de vegetação no 
entorno da bacia condiciona uma maior ou menor incidência de radiação solar sobre ela. O estudo 
possibilitou também a constatação de que o arroio da universidade está enquadrado atualmente como 
Classe 3 na Resolução n.º 357/2005 do CONAMA, verificando-se parcialmente o enquadramento 
estabelecido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, na Resolução CRH/RS n.º 111/2012. 

Sugere-se, nesse caso, que sejam refeitas coletas e análises experimentais, principalmente 
dos parâmetros que acusaram enquadramento na Classe 3, que são a DBO5 e os coliformes 
termotolerantes, assim como a turbidez que foi analisada apenas na segunda campanha, e com maior 
quantidade de pontos coletados, para que se tenha uma maior certeza de que os testes caracterizam as 
propriedades da água do arroio e o enquadram como Classe 3, efetivamente. Em caso afirmativo, 
segue a sugestão de que se desenvolva processos de mitigação que possam reduzir os impactos que 
estejam sendo causados ao corpo hídrico e que o inserem na atual classe de enquadramento. 

Portanto, deve-se incentivar na Universidade, principalmente, a gestão de projetos e 
medidas que priorizem a qualidade das águas do arroio, de maneira a reduzir a classe de 
enquadramento deste, evitando a poluição destas águas superficiais e a influência da antropização na 
biota existente; incentivar a realização de análises e pesquisas a respeito das propriedades do solo 
dessa área, das populações de animais que ali habitam e da diversidade de vegetações, visto que é uma 
área de preservação permanente, possui grande potencial de desenvolvimento de uma variedade de 
espécies singulares de fauna e flora, de grande importância socioambiental. 
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