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RESUMO: Este trabalho apresenta um método simples e de baixo custo para a realização de 

análises da qualidade de rios e córregos urbanos. Trata-se da utilização do Azul de Metileno como 

indicador de poluição da água. 

 Caracteriza a situação dos córregos e rios poluídos de áreas urbanas como resultado da falta 

de um planejamento ordenado para o desenvolvimento das cidades, sendo, que a técnica do Azul de 

Metileno como indicador de poluição, pode ser usada no monitoramento constante da qualidade 

destas águas. 

 O presente estudo desenvolveu-se na cidade de Rio Claro – SP, onde se fez o 

monitoramento de um córrego durante o período de um ano para avaliar a eficácia da técnica. 

Propõe ainda a utilização do método apresentado na Educação ambiental. 

ABSTRACT: This assignment presents a simple and low cost method to analyse the quality of 

urban rivers and small streams. Thus, the Methylene Blue has been chosen as the indicator of water 

pollution. 

 This task sumarizes the situation of polluted streams and rivers in urban areas  as a result of 

the lack of any sistematic planning to promote the cities' development,  and the Methylene Blue 

technique can be used for continuos monitoring of the quality  of water. 

 The present study took place in Rio Claro of São Paulo state, where a stream was selected to 

be part of the monitoring work during the period of one year. That's is sufficient time to appraise the 

effectiveness of the technique. 

 In addition, the paper also proposes the use of the method in the Environmental Education. 

Palavras-chave: Recursos Hídricos, Poluição, Educação Ambiental. 
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1- INTRODUÇÃO 

Este trabalho vem ao encontro das maiores necessidades da humanidade na atualidade: a 

preservação do Meio Ambiente
3
, especialmente da água, apresentando um método simples para 

pesquisas sobre o meio ambiente. 

Não obstante, é principalmente no meio urbano que temos uma visão do quanto os cursos 

d’água foram deteriorados em virtude das ações antrópicas, destacando-se o processo de 

canalização destas águas. Segundo Paiva (apud SANTOS 1997, p. 02), “as alterações ambientais 

observadas nas bacias fluviais do Brasil tem afetado drasticamente a qualidade da água e a 

renovação da população de peixes no Brasil”. 

Este trabalho não foi desenvolvido para as grandes indústrias a respeito da conservação e 

preservação dos recursos hídricos, mas sim aos cidadãos comuns, moradores das pequenas e médias 

cidades, que ainda não enfrentam situações incontroláveis sobre a qualidade de suas águas 

superficiais. Moradores estes que se deparam diariamente com córregos, rios, lagoas e represas 

poluídas. 

Este trabalho apresenta um método simples e de baixo custo financeiro para análise da 

qualidade da água em córregos e rios que cortam as cidades. O método não visa verificar a 

potabilidade da água, mas sim os índices de matéria orgânica provenientes de esgotos domésticos 

em córregos urbanos. 

O alto índice de matéria orgânica em lâminas d’água, desencadeia um processo que 

chamamos de eutrofização
4
, processo este que caracteriza estes ecossistemas como “mortos”. 

O presente estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do córrego Wenzel, localizada na 

cidade de Rio Claro – SP. Para a experimentação do método, foram coletadas amostras da água do 

referido córrego visando resultados que aprovassem ou reprovassem o método. 

2- OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Este trabalho faz uso da experimentação para avaliar a real eficiência de um método simples 

de pesquisa para o meio ambiente, apresentado na obra de Troppmair
5
 (1988): “Metodologias 

                                                           
3 Pode-se definir Meio Ambiente como: “o complexo de elementos e fatores físicos, químicos, biológicos e sociais que interagem entre si com 
reflexos recíprocos afetando, de forma direta e muitas vezes visível os seres vivos.” (TROPPMAIR, H. 2004, p.05). 
4 A eutrofização é um processo antrópico (raramente de ordem natural), onde há concentração de matéria orgânica nos ambientes aquáticos por meio 
de despejos diretos de esgotos, fertilizantes e efluentes industriais. Durante este processo, ocorre a multiplicação de microorganismos (algas) da 

superfície da água, impedindo a penetração da luminosidade. Esse fato implica na redução da taxa fotossintética nas camadas inferiores, ocasionando 

o déficit de oxigênio suficiente para atender a demanda respiratória dos organismos aeróbios (os peixes e mamíferos aquáticos). Em conseqüência, o 
número de agentes decompositores também se eleva atuando na degradação da matéria morta, liberando toxinas que agravam ainda mais a situação do 

ambiente, tornando a água imprópria ao consumo humano. 
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simples para pesquisar o meio ambiente”.  Trata-se da utilização do Azul de Metileno como 

indicador da presença de substâncias orgânicas em corpos d’água. Através da decomposição 

anaeróbica destas substâncias, o Azul de Metileno na qualidade de agente redutor perde sua 

coloração, indicando o grau de poluição por material orgânico (esgoto doméstico) do curso d’água 

em questão. 

A análise completa de uma amostra de água realizada por um laboratório especializado, onde 

é verificado se há contaminação da água por matéria orgânica, agentes químicos, metais pesados, 

etc., possui um alto custo financeiro. Em Rio Claro, na própria UNESP, o laboratório do CEA 

(Centro de Estudos Ambientais) realiza análises de qualidade e potabilidade da água seguindo os 

mais rigorosos padrões internacionais. 

Já a técnica do Azul de Metileno tem um custo financeiro irrisório e pode ser aplicado em 

diversas pesquisas quer sobre ictiofauna, gestão de recursos hídricos, dentre outras.  

Este trabalho, além de avaliar o método proposto por Troppmair (1988), busca revelar a 

importância da preservação do Meio Ambiente, em especial da água que abastece nossas cidades, e 

propõe a utilização desta técnica através da Educação Ambiental como uma forma de aproximar o 

educando de uma maneira direta aos problemas dos rios e córregos das cidades. 

3- A CIDADE E A ÁGUA EM NOSSOS DIAS 

A cidade como conhecemos hoje é fruto do que chamamos “Revolução Industrial”. 

A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças no processo produtivo advindo do 

emprego de novas tecnologias com grande impacto na escala de produção industrial e a nível social 

e econômico. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo. 

Não é interesse deste trabalho aprofundar-se na temática de uma “sociedade industrial
6
”, mas, 

deve-se ressaltar a importância do tema frente à transformação do meio natural ocorrida a partir de 

então. Ross (2005), faz a seguinte menção da atual situação industrial: 

A sociedade industrial que o mundo contemporâneo edificou, seja no sistema de 

produção privado da economia capitalista, seja no sistema socialista, interferiu diretamente 

na natureza. Para produzir mercadorias e equipamentos. Foi necessário instalar extensos 

complexos industriais, e para alimentá-los foi exigida extração de matérias-primas e 

exploração de fontes energéticas do mundo todo. É em torno das áreas de concentração 

                                                                                                                                                                                                 
5 Troppmair, Helmut - é licenciado e bacharel em Geografia. Doutor em Ciências (Geografia Física), pós-doutorado na Alemanha, livre-docente, 

professor-adjunto e professor-titular em Biogeografia. Exerce atividades docentes em nível de graduação e pós-graduação, na disciplina de 
Biogeografia - área de Organização do Espaço. Desenvolve e orienta pesquisa na iniciação científica, mestrado e doutorado na área de meio ambiente: 

biogeografia e qualidade ambiental. Autor de livros e artigos científicos e de divulgação que enfoca aspectos ambientais.  
6 Uma síntese de sobre a sociedade industrial de nossos dias e o meio ambiente, pode ser lida no livro Geografia do Brasil, (2005) de Jurandyr L. 

Sanches Ross (org.), pág. 209-237. 
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industrial que o mundo gravita e, para alimentar este complexo sistema, o homem destrói a 

natureza. (ROSS 2005, p. 215). 

O grande “palco” desta expansão industrial foi a cidade. Para George
7
 (1975 p.79), houve um 

conjunto de investimentos urbanos voltados à indústria que serviram como atrativos industriais; em 

seguida, os serviços e as relações inter-industriais é que passaram a atrair novas indústrias para as 

cidades. “A indústria atrai a indústria.” 

Ross (2005 p. 217) afirma, que devido aos investimentos urbanos voltados à industria, houve 

em todo o mundo uma rápida urbanização advinda da expansão industrial, no entanto, a cidade “não 

teve o acompanhamento das exigências de infra-estrutura necessárias à qualidade de vida da 

população”, como redes de água tratada, coleta e tratamento de esgotos, galerias de águas pluviais, 

áreas verdes, áreas de lazer, etc. 

Logo, as lâminas d’águas das cidades sofreram uma forte degradação durante esta 

urbanização, como destaca Sioli (apud BRAGA org. 2003 p. 49), “os ambientes aquáticos são 

extremamente vulneráveis aos impactos provocados pelas atividades humanas, destacando o 

processo de urbanização”. 

As cidades são grandes centros de consumo de água e o processo de urbanização leva a um 

aumento da demanda do uso e também da perda de sua qualidade pelos efluentes domésticos e 

industriais que são em sua maioria lançados in natura nos córregos e rios. Independentemente do 

tamanho da cidade, seja esta pequena, média ou grande, quase todas têm suas lâminas d’águas 

poluídas, com maior ênfase nas grandes cidades. 

No Brasil, a acelerada expansão industrial/capitalista, a partir da década de 60, atrelada à 

grande necessidade de mão-de-obra nas cidades foi geradora de um intenso êxodo rural, fato que 

levou as cidades a uma expansão sem qualquer tipo de planejamento. Com isso, surgiram 

loteamentos sem as mínimas estruturas necessárias e em locais completamente inadequados, 

prevalecendo o lucro em detrimento do meio ambiente. Como registrou Carvalho (2001 p. 9), “o 

planejamento das cidades com ênfase no físico-territorial não foi verdadeiramente implantado”; 

planejamento este, que teria contribuído para minimizar parte dos graves problemas hoje existentes, 

tornando as estruturas urbanas mais eficientes, tanto do ponto de vista econômico e social, quanto 

ambiental.  

                                                           
7 Pièrre George: (*11/1909 - † 11/2006) geógrafo francês que se destacou nos mais diversos ramos da geografia. Suas obras abrangem a geografia 

urbana, econômica, industrial, etc. Os fundamentos de geografia transmitidos por George são verdadeiras obras de referência até nossos dias. 
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O crescimento físico e desordenado das cidades trouxe desequilíbrios ambientais cada vez 

mais evidentes e de difícil recuperação, o que levou os cientistas, políticos e administradores a 

pensar nas políticas e instrumentos de planejamento do meio físico e de ordenamento do território 

urbano.  

A população de uma maneira geral não tem consciência (ainda) da importância de se 

preservar um córrego, por mais insignificante que este pareça, ele está ligado a um sistema 

complexo que envolve vários outros córregos e rios, e que são componentes de maior importância 

no meio físico, sobretudo no urbano. 

Falta conhecimento à população, assim, quase em sua totalidade as pessoas consideram os 

rios apenas como um elemento “plástico” da paisagem
8
, esquecendo que os rios existentes nas 

cidades são um dos poucos lugares de permanência do que pode se classificar como espaço natural, 

e não um simples meio de transporte para dejetos, ou ainda, locais onde às suas margens são 

construídas grandes avenidas, desconsiderando as áreas naturais de alagamento nos períodos de 

chuva, onde se vê constantemente notícias sensacionalistas cobrando das autoridades soluções para 

enchentes que, devido à falta de planejamento, já sobrepuseram a capacidade humana de evitá-las. 

Por estes motivos os trabalhos de conscientização, planejamento e ordenamento territorial são 

extremamente importantes, pois buscam a prevenção dos impactos ambientais negativos 

decorrentes da apropriação indevida do meio natural pelo homem visando o atendimento das suas 

necessidades básicas de espaço, onde os recursos hídricos são extremamente prejudicados nesta 

apropriação. 

A cobrança por soluções de problemas ambientais geralmente recaem sobre o município, 

onde, segundo Brescansin & Russo (1997 in MAURO) estes problemas não são de responsabilidade 

apenas dos municípios, mas é nesta esfera do governo que recaem as maiores pressões, e a cobrança 

por soluções. Cabe ao município implantar ações que visam o saneamento ambiental como: coleta, 

transporte, tratamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos, a captação e o tratamento dos 

esgotos sanitários e o abastecimento de água.  

O que também se observa nas cidades é o grande volume de lixo jogado pela população em 

qualquer lugar, com destaque para os córregos que muitas vezes são vistos como um meio de se 

desfazer do lixo produzido. 

                                                           
8  De acordo com Viadana (2005): “[...] a paisagem – como entidade dinâmica e diferenciada da superfície terrestre – [...], considerada então, uma 

categoria espacial de aspecto visível e imediatamente perceptível. Podendo ser conceituada, descrita e explicada através da sua morfologia decorrente 

do meio natural e das ações antrópicas” (p. 14). 
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A solução para muitos problemas urbanos pode ser resolvida através do planejamento 

territorial, como afirma Ross: 

Hoje, mais do que nunca, o planejamento territorial, ao procurar um processo de 

crescimento equilibrado do espaço geográfico, deve conter um conhecimento objetivo das 

funções exercidas pelas cidades e da natureza das trocas existentes no interior da malha 

urbana. (ROSS, 2005 p.404). 

O município de Rio Claro – SP como muitas cidades brasileiras, vem enfrentando nos últimos 

anos sérios problemas decorrentes da apropriação inadequada do espaço urbano. 

Existem vários estudos voltados ao planejamento e ordenamento territorial de Rio Claro, mas 

pouco tem sido feito para sanar estas deficiências.  

Na região de Rio Claro praticamente não há registros de ocorrências de movimentação em 

encostas e taludes, mas há o freqüente risco de inundação pelo transbordamento de vários córregos 

e seus afluentes que cortam os núcleos urbanos. Um importante aspecto a ser levado em 

consideração é o recente crescimento da cidade, registrado principalmente nas últimas três décadas, 

e a conseqüente necessidade de novas áreas para acomodar a população.  

Por vários motivos a ocupação ocorreu de forma desordenada e se utilizaram terrenos 

inadequados para a instalação de moradias, tudo isso somado à falta de infra-estrutura (drenagens 

pluviais, sistemas de esgoto, pavimentação, etc).  

O Plano Diretor da cidade de Rio Claro estipula as zonas adequadas à ocupação urbana, 

porém muitas vezes este zoneamento não é respeitado e a falta de fiscalização permite a ocupação 

de locais impróprios. 

Vários dos problemas referentes à questão das águas nas cidades foram observados na área de 

estudo, e serão abordados de maneira a buscar uma solução para os mesmos. 

4- LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP 

O município de Rio Claro, localizado na região Leste do Estado de São Paulo, pertence à 

meso-região de Piracicaba e à região administrativa de Campinas. 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município encontra-

se a uma altitude de 613m (marco zero) e localiza-se entre as latitudes 22º 05’ e 22º 40’ S e 

longitudes 47º 30’ e 47º 55’ W. 

Ainda segundo o IBGE, Rio Claro abrange uma área de 498 Km
2
 e, no ano 2006, possuía 

185.421 habitantes.A exemplo da grande maioria dos municípios brasileiros, que nos últimos 40 
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anos, apresentaram um processo de urbanização acelerado, o município também apresenta estas 

mesmas características, com uma grande migração de pessoas da zona rural para a urbana. 

5- A MICROBACIA DO CÓRREGO WENZEL  

A microbacia do córrego Wenzel (Figura 1) recebe este nome em virtude da sua nascente se 

localizar no bairro Wenzel na cidade de Rio Claro. O nome Wenzel é fruto da influência alemã no 

município.  

A área de estudo encontra-se em uma zona de média ocupação urbana e apresenta duas 

particularidades: o córrego Wenzel apresenta baixa declividade; e, a contribuição de sub-bacias a 

jusante é relativamente pequena, ao ponto, de existir apenas um pequeno afluente em seu alto curso 

e pequenas nascentes em seu entorno no médio curso. 

De acordo com o DAAE (2006), a bacia de drenagem natural do córrego da Lagoa do Wenzel 

possui perímetro de aproximadamente 7,1 km e abrange uma superfície aproximada de 2,59 km². 

No ano de 2006 cerca de 65% da área da bacia já se encontrava urbanizada.  

O córrego, que drena a microbacia da lagoa do Wenzel, nasce no Jardim Wenzel; a partir daí 

passa pelos bairros Jardim São Paulo II, Jardim São Paulo, Cidade Claret e Jardim Mirassol; segue 

até a sua confluência com o córrego da Servidão pela margem direita junto ao Terminal Rodoviário 

Municipal, desenvolvendo elevações na cota 625 m nas cabeceiras até a cota 588 m na foz, 

totalizando 2,4 km de extensão, sendo que em média 0,4 km do córrego encontra-se na forma de 

galerias subterrâneas e do ponto em que o córrego tem seu curso a céu aberto até ao local em que 

este desemboca no córrego da Servidão, são cerca de 2 km.  

Da nascente à foz, as características do hidrotopo do córrego são muito semelhantes, o leito 

possui cerca de 1,5 metro de largura, de 15 a 30 cm de profundidade e a extensão como já citada é 

de 2,4 km. Nos cruzamentos com as ruas e avenidas, onde existem galerias para que o córrego 

mantenha o curso, o leito do mesmo é alargado e aprofundado. 

A nascente do córrego caracterizava-se pelo afloramento do lençol freático onde nos meses de 

chuva havia um aumento da vazão em virtude do aumento do nível de base do lençol freático; já no 

período de estiagem ela praticamente secava, o que chamamos de lagoa intermitente, popularmente 

conhecida como “lagoa seca”. A lagoa do Wenzel em detrimento da expansão urbana desordenada e 

da expansão de uma indústria cerâmica que se instalou à sua margem teve cerca de 90% de sua área 

aterrada e drenada, o que trouxe inúmeras conseqüências no balanço hidráulico da microbacia. 
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Figura 1 – Microbacia do córrego Wenzel- Rio Claro / SP.  
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De acordo com Lima (apud TONELLO 2005, p. 9) uma bacia hidrográfica tem seu 

comportamento hidrológico em função da cobertura vegetal existente e suas características 

geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, solo, etc.). Portanto, as características físicas e 

bióticas de uma bacia são muito importantes nos processos do ciclo hidrológico, influenciando na 

infiltração, escoamento superficial, e evapotranspiração. Quando o comportamento hidrológico de 

uma bacia hidrográfica é afetado por ações antrópicas que interferem no meio natural, o homem 

acaba interferindo diretamente nos processos do ciclo hidrológico. 

Portanto, o desequilíbrio hidrológico resultante de ações do homem foi exatamente o que 

ocorreu com o aterramento da lagoa do Wenzel, logo, toda precipitação que era armazenada na 

lagoa agora é encaminhada por intermédio de galerias até ao córrego Wenzel, nas imediações do 

Jardim São Paulo. A lagoa do Wenzel perdeu a capacidade natural de agir como uma bacia de 

contenção natural das cheias, e, conseqüentemente, a velocidade das águas à jusante aumentou, o 

que acarretou a diminuição do tempo de detenção, ou seja, alterou-se bruscamente o funcionamento 

hidráulico natural da bacia. 

6- MÉTODO E TÉCNICAS 

Entende-se por método o conjunto de processos que um pesquisador deve empregar na 

investigação para atingir o resultado desejado, trata-se de um dispositivo ordenado, sistemático, um 

plano geral. 

Uma característica básica do método científico é a tentativa de resolver problemas por meio 

de suposições, isto é, de hipóteses, que possam ser testadas através de observação ou experiências 

(ALVES-MAZZOTTI, A. JUDITH, A. 1998, p.23). 

De acordo com Chauí, (2002 p. 263) “desde Aristóteles, as ciências da Natureza 

desenvolveram-se graças às observações, e, mais tarde, devido às observações controladas, isto é a 

experimentação”. 

Ainda segundo a mesma autora, no método científico experimental, observa-se inúmeros fatos 

variando as condições de observação, elabora-se uma hipótese e se realizam experimentos para 

negar ou confirmar tal hipótese. 

É dentro desta visão que a pesquisa sobre o Azul de Metileno (AM) e sua capacidade de agir 

como indicador da qualidade hídrica em rios e córregos no que se refere à poluição por material 

orgânico se desenvolveu. Através da observação dos elementos e a repetição dos processos a título 

de experimentação para oferecer a plenitude aos resultados. Não esquecendo que em qualquer área 
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do conhecimento científico, o pleno conhecimento sobre os métodos e técnicas aplicados à 

pesquisa, garantem o andamento das pesquisas sem entraves, pois estes poderão intervir no 

resultado final. 

O método proposto neste trabalho, é embasado no livro de Troppmair (1988) “Metodologias 

simples para pesquisar o meio ambiente”. 

 Na página 173 da obra citada, o autor relata que através do processo de redução do Azul de 

Metileno pode-se verificar o índice de poluição de um curso de água no que se refere ao excesso de 

matéria orgânica presente na água. Esta é a hipótese que foi experimentada neste trabalho. 

O método relata que a “decomposição anaeróbia
9
 de substâncias orgânicas é feita por 

processos de redução”, portanto, o Azul de Metileno
10

, na condição de agente redutor (doador de 

elétrons), se oxida ao doar elétrons para as reações químicas promovidas por bactérias 

decompositoras que estão “retirando” o oxigênio das amostras de água ao decompor o material 

orgânico que possa existir nas amostras. 

Ao adicionar o reagente AM na água esta se torna azul escuro, mas se a amostra de água a 

qual o AM foi adicionado perder a coloração azul, entende-se que ali está ocorrendo uma reação 

química. Se a amostra possuir um alto índice de material orgânico, a reação será rápida devido à 

atuação das bactérias decompositoras deste material, logo, a água pode variar em tons de azul ou até 

mesmo tornar-se transparente, dependendo da concentração do material orgânico presente na água. 

Relacionando o grau de descoloração obtida pela água da amostra ao tempo que esta 

descoloração demorou para ser atingida tem-se o índice de poluição da água em questão. Em outras 

palavras, quanto mais rápido a água da amostra se descolorir maior é a poluição da água. 

Se a coloração da amostra permanecer inalterada (azul escura) por 120 horas significa que 

aquela água encontra-se limpa, livre do excesso de material orgânico que possa vir a gerar a 

eutrofização do curso d’água que está sendo analisado. 

Foi elaborada uma escala com os tons de azul obtidos nos resultados para classificar o grau de 

poluição das amostras. Esta escala é o modelo padrão para novas análises realizadas seguindo o 

método proposto nesta pesquisa. 

6.1- Material utilizado e custos 

A proposta da pesquisa segue a metodologia desenvolvida por Troppmair (1988), buscando-se 

metodologias simples para pesquisar o meio ambiente. Enquadra-se como “simples” o baixo custo 

                                                           
9 Anaeróbio é uma palavra  técnica que significa ausência de oxigênio – (O2) em um meio, o que afeta várias reações químicas e biológicas.  
10 Azul de Metileno fórmula química C16H18ClN3S. 3H2O. Solução a 1%. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog�nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enxofre
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financeiro, sendo que nas técnicas descritas por Troppmair (1988) sugere-se a utilização de vidro 

para armazenar as amostras de água do experimento, como vidraria de laboratório não é fácil de ser 

encontrada e possui um preço elevado, este elemento foi substituído por seringas de 60 ml, onde é 

possível dosar com precisão a quantidade de água das amostras. 

Acredita-se não ser necessário discorrer a respeito da falta de apoio à pesquisa em nosso país, 

sendo que todo material utilizado foi custeado pelos autores. 

Para o pleno desenvolvimento da pesquisa e seus objetivos, foram utilizados materiais 

descritos na Tabela 1: 

Tabela 1:  MATERIAL UTILIZADO E DESPESAS 

Quant. Descrição Preço (R$) Total (R$) 

01 Frasco de azul de metileno de 30 ml 2,85 2,85 

03 Seringas descartáveis de 1ml 2,40 7,20 

33 Seringas descartáveis de 60 ml 4,95 163,35 

11 Tampas de nylon branco 2,50 27,50 

01 Frasco de água destilada de 1000 ml 3,25 3,25 

01 Caixa de utilidades de plástico 10,65 10,65 

03 Luvas descartáveis 0,55 1,65 

01 GPS Garmin e-trex 350,00 350,00 

01 Câmera digital Olympus X-715 – 5.0 mp 265,00 265,00 

TOTAL (R$) 831,45 

6.2- Procedimentos 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foram realizadas várias visitas ao córrego para 

observação e escolha dos melhores pontos para a coleta das amostras de água que foram analisadas, 

estes pontos foram fotografados, e com auxilio de um GPS, foram registradas as coordenadas dos 

mesmos, a fim de identificá-los e, assim, realizar as demais coletas previstas sempre nos mesmos 

locais. 

No decorrer do ano de 2007 foram realizadas 3 coletas de água do córrego Wenzel, em cada 

coleta foram retiradas 10 amostras, em cada coleta foi utilizado uma amostra “padrão” de água 

destilada que foi utilizada como controle do experimento. No total, foram realizadas 30 análises da 

água. 

O objetivo de realizar 3 coletas durante o ano foi avaliar se a concentração de impurezas na 

água do córrego sofre alguma modificação durante a estação chuvosa. Portanto, uma coleta foi 

realizada no período de estiagem, outra num período intermediário e uma terceira no período de 

chuvas, conforme indicado na tabela 2: 
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As coletas foram realizadas nas seguintes datas: 

 31/03/07 – sábado – precipitação do mês: 123,9 mm; 

 25/08/07 – sábado – precipitação do mês: 0,0 mm; 

 28/12/07 – sexta-feira – precipitação do mês: 218,6 mm. 

Os pontos de coleta vão da nascente à foz escolhidos com base  

 Amostra nº. 1 – amostra de controle do experimento, composta por água destilada; 

 Amostra nº. 2 – coletada junto à nascente do córrego, onde já existe esgoto sendo lançado 

sem tratamento diretamente na água; 

 Amostra nº. 3 – realizada na pequena lagoa que restou após o aterramento da lagoa original; 

 Amostra nº. 4 – coletada no afluente da margem esquerda do córrego onde este deixa de ser 

canalizado; 

 Amostra nº. 5 – coletada no córrego onde este deixa de ser canalizado, paralelo ao afluente 

onde se realizou a coleta da amostra nº.4; 

 Amostra nº. 6 – coletada na lagoa após o cruzamento com a av. Castelo Branco, local 

escolhido por se tratar de água parada; 

 Amostra nº. 7 – coleta realizada em uma das nascentes existentes entre as av. 14 e 10, local 

escolhido para verificar se havia contaminação da água que é utilizada na irrigação de 

hortaliças pelos invasores da APP; 

 Amostra nº. 8 – realizada no médio curso do flúvio, na área de melhor conservação 

ambiental do córrego, para verificar uma possível depuração da água; 

 Amostra nº. 9 – realizada no baixo curso onde há presença de mata ciliar pouco exuberante, 

local de despejo apenas de água pluvial, livre do despejo irregular de esgoto doméstico; 

 Amostra nº. 10 – realizada poucos metros antes da confluência com o córrego da Servidão; 

 Amostra nº. 11 – coletada após a confluência do córrego Wenzel com o córrego da 

Servidão, realizada para comparação da água dos dois córregos; 

Tabela 2: Índices pluviométricos mensais da cidade de Rio Claro no ano de 2007 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

mm 364,9 183,3 123,9 41,1 62,2 15,5 168,8 0,0 0,6 134,7 119,7 218,6 

% 25,46 12,79 8,64 2,87 4,34 1,08 11,78 0,0 0,04 9,4 8,35 15,25 

Precipitação total anual: 1433,3 mm 

Fonte: CEAPLA: Centro de Análise e Planejamento Ambiental. (UNESP). 
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As técnicas propostas para a análise da água com o Azul de Metileno são: 

 Coletar a água em seringas de 60 ml nos pontos do flúvio que se pretende avaliar a água; 

 Dosar estas amostras com 50 ml de água, descartando o excesso; 

 Adicionar 0,3 ml de Azul de Metileno em cada amostra; 

 Vedar a seringa com uma tampa, sem deixar bolhas de ar para não interferir nos resultados; 

 Armazenar as amostras em um recipiente abrigado da luz; 

 Observar a coloração da água em intervalos regulares de 24 horas; 

 Após 120 horas obtêm-se o resultado final. 

Em cada coleta realizada as amostras foram numeradas do nº. 1 ao nº. 11, sendo que a amostra 

1 trata-se da amostra de controle, composta por 50 ml água destilada e 0,3 ml de Azul de Metileno. 

As demais amostras seguem este mesmo padrão, porém, a água destilada é substituída pela água dos 

pontos de coleta do flúvio da nascente até a foz, portanto, são numeradas do nº. 2 ao nº. 11, 

totalizando 10 pontos de coleta. 

As seringas que substituíram a vidraria no experimento demonstraram-se eficazes e foram 

vedadas com tampas de nylon branco encomendadas em uma tornearia, evitando o contato do 

líquido da amostra com o ar, conforme demonstrado nas fotos 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

A seringa de 1 ml foi utilizada para a dosagem e adição do AM nas amostras de água (foto 4). 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Bico da seringa.  

Autor: Monteiro, A. B. 

(26/09/2007). 

 

Foto 2: tampa de nylon 

Autor: Monteiro, A. B. 

(26/09/2007). 

 

Foto 3: Seringa tampada.  

Autor: Monteiro, A. B. 

(26/09/2007). 

 

Foto 4: Adição do Azul de Metileno à amostra de água. 
Autor: Monteiro, A. B. (31/03/07). 
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Deve-se coletar 60 ml de água em cada seringa, já no momento que antecede a adição do AM, 

deve-se empurrar o êmbolo da seringa e dosar precisamente 50 ml descartando o excesso de água da 

amostra; novamente recuar o êmbolo e adicionar o AM, (foto 4) agitar levemente a seringa para 

misturar a água ao reagente, empurrar novamente o êmbolo para frente até que a solução chegue ao 

bico da seringa, colocar a tampa e proceder da mesma maneira com todas as amostras. 

Após a adição do AM todas as amostras obtiveram a mesma tonalidade de azul escuro, 

independentemente do tom da água de cada ponto do córrego. O próximo passo é colocar as 

amostras numa caixa preta, onde não entre luz, e observá-las em intervalos regulares de 24 horas até 

completar o período de 120 horas, conforme já citado. 

A amostra que descolorir apresenta poluição por material orgânico (esgoto doméstico). 

O Azul de Metileno utilizado no trabalho, pode ser comprado em qualquer farmácia assim 

como as seringas descartáveis de 1 ml e as seringas descartáveis de 60 ml. A caixa de utilidades 

pode ser encontrada em lojas especializadas em utilidades, ou em lojas de ferramentas. 

 

8- RESULTADOS 

 Conforme citado nos procedimentos, após o armazenamento de cada coleta na caixa de 

utilidades, foi realizada a cada 24 horas a observação das amostras para constatar se a coloração 

azul das amostras mudariam, revelando a eficiência do método aplicado. 

1ª COLETA: 31/03/07 

 Na primeira coleta após 24 horas, já na primeira observação das amostras, pode-se notar que 

a água da amostra nº. 11 encontrava-se totalmente descolorida (transparente), o que indicava que a 

água era extremamente poluída; a amostra nº. 11 foi coletada após a confluência do córrego Wenzel 

com o córrego da Servidão. O córrego da Servidão é canalizado sob a av. Visconde do Rio Claro e 

recebe esgoto sem tratamento por toda sua extensão, este era visivelmente o ponto de maior 

poluição onde se coletou a água para análise. 

 O resultado da primeira observação foi promissor dando sinais da eficácia do o método. 

 Decorridas 48 horas as amostras nº. 2 e nº. 3 apresentaram uma pequena descoloração, e esta 

foi aumentando conforme as amostras eram observadas. 

 As amostras nº. 2 e nº. 3 correspondem à nascente e à pequena lagoa nas proximidades da 

mesma, novamente o método correspondeu às expectativas, uma vez que a nascente sofre despejo 

direto de esgoto, porém em quantidade muito menor que o despejo na confluência com o córrego da 

Servidão. Já a amostra da lagoa demonstrou menor concentração de poluentes, o que também é 
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plausível visto que, o volume de água é maior que o volume da nascente devido ao fato da lagoa ser 

abastecida por água proveniente de um pequeno brejo existente no local, diminuindo a concentração 

da poluição da nascente. 

 As amostras nº. 4 e nº. 6 também sofreram descoloração, porém com menor intensidade e só 

foi possível observar esta descoloração decorridas 72 horas do armazenamento das mesmas. 

 Estas amostras correspondem ao afluente do córrego estudado e a lagoa que existe após o 

cruzamento do córrego com a av. Castelo Branco. 

 Como observado durante as coletas, o afluente possui uma coloração diferente do córrego 

Wenzel e também possui um cheiro desagradável, sinais de poluição. A amostra nº. 5 coletada 

paralelamente à amostra nº. 4, não apresentou descoloração indicando uma possível depuração da 

água do córrego. 

 Já a amostra nº. 6  foi coletada na lagoa após o cruzamento da av. Castelo Branco; esta lagoa 

é artificial, resultado da galeria sob o asfalto para que o córrego cruze a avenida. Neste caso, a 

coloração da amostra ficou entre a cor da amostra nº. 5 e da amostra nº. 4, como resultado da 

mistura da água do córrego, deve-se considerar que se trata de um local de águas paradas, o que 

favorece a proliferação de microorganismos. 

 Da amostra nº. 7 à nº.10, não houve alteração na cor da água quando comparada à amostra 

de controle, o que significa que houve uma depuração da água. Estas amostras são do médio e baixo 

curso do córrego, onde, tem-se o trecho mais preservado do mesmo. 

 A foto 5, tirada após 120 horas do armazenamento da amostra, revela o resultado final da 

primeira coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
a
 COLETA: 25/08/07 

 Os resultados da segunda coleta, apresentaram algumas diferenças em relação à primeira 

coleta.Após 24 horas a amostra nº. 11, já encontrava-se completamente transparente, 

Foto 5: Resultados da primeira coleta. 

Autor: Monteiro, A. B. (05/04/07). 
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correspondendo à coleta anterior; as amostras nº. 2 e nº. 5 demonstraram uma descoloração parcial, 

fato que na primeira coleta só ocorreu após 48 horas de observação.   

 A amostra nº. 3 demorou mais tempo para apresentar a descoloração e após as 120 horas, 

apresentou um tom de azul mais escuro que a apresentada na coleta anterior. O provável motivo 

desta “diminuição” da poluição da lagoa é que com a estiagem a nascente se retraiu, logo, o esgoto 

que vinha da nascente perdeu o contato com a lagoa, aumentando a concentração de poluentes na 

amostra nº. 2 e diminuindo a concentração na água da lagoa. 

 A maior diferença constatada foi entre as amostras nº. 4 e nº. 5, pois ficou evidenciado uma 

inversão nos resultados obtidos anteriormente. Esta diferença não foi uma surpresa, tendo em vista 

que no ato da coleta observou-se claramente que as condições da água do córrego Wenzel e de seu 

afluente estavam opostas às da coleta anterior, ou seja, o afluente aparentemente limpo e o córrego 

com a água turva e apresentando mau cheiro. 

Neste período, estavam sendo realizadas obras do DAAE (Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto) junto ao afluente na tentativa de evitar o despejo de esgoto neste curso hídrico. Já 

em relação ao córrego Wenzel, um funcionário da autarquia disse que as galerias estavam entupidas 

e, por isso, o esgoto estava transbordando e sendo despejado no córrego. Também afirmou que é 

mais complicado resolver o problema do córrego que do seu afluente devido à extensão da galeria 

que vem da nascente até o ponto que este retorna à superfície. Assim, quando há chuva, a água das 

galerias de esgoto transborda contaminando a água do córrego. 

Outra diferença foi observada na amostra nº. 8, neste ponto houve aumento da poluição 

devido à outra obra realizada pelo DAAE de Rio Claro onde ocorreu o vazamento das galerias de 

esgoto próximas da av. 10 no Jd. São Paulo. Como no local havia sido realizada a primeira coleta 

manteve-se o ponto escolhido, e a contaminação foi confirmada pelo resultado da análise. 

As demais amostras mantiveram-se inalteradas, conforme a foto 6, tirada após 120 horas de 

observação. 

 

 

 

 

 

 

 Foto 6: Resultados da segunda coleta. 

Autor: Monteiro, A. B. (30/08/07). 
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3ª COLETA: 28/12/07 

A terceira e última coleta apresentou resultados muito semelhantes aos da primeira coleta. O 

fato que chamou a atenção foi que decorridas 24 horas, durante a primeira observação, as amostras 

nº. 11, nº. 2 e nº. 4 já se apresentavam transparentes; a amostra nº. 6 também demonstrava uma 

significante diferença na tonalidade de azul comparada à amostra de controle, porém ainda não 

estava totalmente transparente. 

Decorridas 48 horas a mostra nº. 6 também encontrava-se praticamente incolor, mas ao final 

das 120 horas ela manteve um tom azul muito claro, não atingindo a transparência. 

A amostra nº. 5 apresentou uma leve descoloração, assim como na primeira coleta. 

As demais amostras mantiveram-se inalteradas, indicando que a água analisada encontrava-se 

livre de substâncias orgânicas, conforme indicado pela foto 7, tirada após 120 horas de observação, 

conforme realizado nas amostras anteriores. 

Dentre as coletas realizadas, a terceira foi a que apresentou os maiores índices de poluição, 

justamente no período em que o índice pluviométrico foi o maior (Tabela 2). 

Teoricamente, com o aumento do nível da água do córrego, a concentração de poluentes 

deveria diminuir. Todavia esta redução nos níveis de poluição não ocorreu, pois com as chuvas 

várias galerias de esgoto transbordaram contribuindo para o aumento de despejo do esgoto no 

flúvio. 

   

 

 

 

 

 

 

No decorrer das três coletas, os resultados corresponderam às condições observadas in loco. 

Pontos com a presença de águas residuais evidenciaram a poluição da água através do clareamento 

do tom de azul das amostras. 

Também, no baixo curso do córrego constatou-se a rápida depuração da água, pois as 

amostras evidenciaram ausência de contaminantes. Esta melhoria nas condições deste recurso 

hídrico foi observada a cerca de 200 metros à jusante dos pontos de coleta que apresentaram 

contaminação por esgoto doméstico. 

Foto 7: Resultados da terceira coleta. 

Autor: Monteiro, A. B. (02/01/08). 
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As amostras que sofreram a redução do AM, perdendo sua coloração, apresentaram uma 

característica comum, ou seja, formou-se uma espécie de “limbo” nas seringas. Este material 

apresentava-se em suspensão ao agitar a amostra, decantando posteriormente. 

Seguindo a proposta inicial, os resultados obtidos foram utilizados para a formulação de uma escala 

em tons de azul que classifica o índice de poluição da água de acordo com a técnica apresentada 

neste trabalho.                                                               

A escala em tons de azul (figura 2) foi elaborada de acordo com os resultados obtidos nesta 

pesquisa, servindo como base para futuras análises do índice de poluição da água de córregos 

através da técnica do Azul de Metileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- O MÉTODO DO AZUL DE METILENO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Após várias leituras e discussões sobre educação ambiental, observou-se que havia uma lacuna entre a 

educação ambiental e a tarefa de demonstrar ao educando de forma clara, e quantitativa os problemas 

relacionados ao meio ambiente. 

As discussões sobre aquecimento global, camada de ozônio, poluição atmosférica, dentre outros 

problemas ambientais correspondem a temas que não são palpáveis em sala de aula. Porém, a poluição de 

córregos pode ser vista qualquer cidade brasileira, e pode ser abordada com facilidade em sala de aula, 

incluindo visitas planejadas em áreas degradadas, proporcionando, certa facilidade em aplicar a técnica de 

análise da água pelo Azul de Metileno na Educação Ambiental. 

Figura 2: Escala de tons de azul como indicador do índice de poluição da água de acordo com a técnica do Azul de Metileno. 
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Cabe aos professores seguir os seguintes passos: 

 Escolher um córrego para aplicar o método do Azul de Metileno que não ofereça riscos aos 

alunos que o acompanharão durante a coleta; 

 Agir de maneira interdisciplinar a geografia, química e biologia sobre o experimento, para 

que os alunos saibam mais sobre reações de óxido-redução, sobre eutrofização dos cursos 

d’água, microbacias, etc. 

 Preparar o material para coleta, três amostras e a amostra padrão são suficientes para expor o 

problema ambiental da poluição das águas urbanas; 

 Planejar e realizar as coletas; 

 No laboratório da escola colocar o reagente nas amostras; 

 Observar os resultados durante cinco dias, completando assim as 120 horas propostas no 

estudo; 

 Após os resultados discutir em sala de aula soluções para os problemas ambientais não 

apenas do córrego, mas de toda bacia a qual este pertence. 

Este é um exemplo simplificado dos procedimentos a se seguir, cabe aos docentes planejar de acordo 

com suas possibilidades melhorias na aplicação do trabalho, levando a Educação Ambiental para a sala de 

aula contribuindo para a formação de cidadãos com visão socioambiental. 
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