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1. INTRODUÇÃO 
 
No meio urbano a degradação dos recursos hídricos em microbacias é resultado da interferência 

de atividades potencialmente poluidoras e do inadequado uso e ocupação do solo em áreas de 

preservação permanente, as APPs.  

De acordo com Lucas (2010) "a avaliação da qualidade da água pode ser feita pela composição 

dos resultados obtidos das amostras com os padrões de qualidade estabelecidos para a classe que está 

enquadrado o manancial". 

Diante disto, o objetivo deste estudo foi analisar características químicas e biológicas do Igarapé 

Riachuelo localizado no perímetro urbano do município de Ji-Paraná-RO passíveis de associação com 

a emissão de efluentes domésticos no período de outubro de 2013 a abril de 2014. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 



 
O município de Ji-Paraná tem uma população e densidade demográfica de 116.610 habitantes 

e 16,91 hab/km², respectivamente, segundo censo demográfico do IBGE (2010). O clima segundo a 

classificação de koeppen é CWa (tropical-quente-úmido) e tem temperatura média no mês mais frio 

superior a 18 °C (SEDAM, 2009). 

O igarapé tem sua nascente entre as ruas Rodrigues Alves, Café Filho, Sena Madureira e 

Basiléia no bairro São Pedro passando pelos bairros Riachuelo e Primavera, até a Lagoa do Parque 

Ecológico (Lei Municipal  nº 1179 de 26 de julho de 2002). 

Os pontos amostrais para análise das variáveis foram determinados por amostragem simples 

aleatória, em que as ruas foram transcritas e posteriormente sorteadas. No entanto, a nascente e o 

exutório foram definidos previamente, neste caso, não participaram do sorteio.  

 

2.2 VARIÁVEIS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS 
 

As variáveis utilizadas para indicação de poluição ambiental por lançamento de efluentes neste 

estudo foram Escherichia coli (E. coli) e oxigênio dissolvido (O2). Para tanto a água amostrada foi 

analisada de acordo com os procedimentos do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005). Salienta-se que estas variáveis foram determinadas em função de serem 

um forte indicativo de lançamento de efluentes em águas superficiais e terem seus padrões 

estabelecidos nas resolução CONAMA 357 de 2005 (OD) e 274 de 2000 (E. coli). 

O oxigênio dissolvido foi determinado pelo processo de sondagem em que o aparelho utilizado 

é da marca HOMIS modelo 1300. Os resultados foram tabulados em ppm (partes por milhão). Os 

valores de oxigênio dissolvido (OD) foram determinados entre os meses de outubro/2013 e 

abril/2014, sendo que nos meses de novembro e dezembro não ocorreram leituras do mesmo em 

função da sonda utilizada ter tido sua membrana danificada. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises foram realizadas em período predominantemente chuvoso para a região amazônica, 

englobando ainda dois meses de transição (outubro/2013 e abril/2014). Segundo Ferreira et al (2005) 

“o período de chuvas ou forte atividade convectiva é compreendido entre Novembro e Março, sendo 

que o período de seca é entre os meses de Maio e Setembro, sem grande atividade convectiva”.  



 
Segundo Lucas et al (2010) a precipitação tem fundamental importância para a viabilidade de diluição 

dos poluentes nos cursos d’água e manutenção de sua qualidade. 

Os valores amostrados de OD e E. coli estão representados nas Figuras 1. 

 
Figura 1 – Concentrações em ppm do oxigênio (O2) (a) e Unidades Formadoras de Colônia de E. coli  (b) 

no Igarapé Riachuelo, entre novembro/2013 e abril/2014 nos diferentes pontos amostrais. 

 

Segundo a Resolução 357 de 17 de março de 2005 o oxigênio dissolvido em corpos d’água 

deve apresentar valores acima de 5 mg/L ou 5 partes por milhão (ppm) para que possa ser enquadrado 

como classe 2, no entanto, nos meses de janeiro e março ocorreram valores entre 3,53 e 3,86 mg/L 

em dois dos cinco pontos de monitoramento. Este comportamento indica uma possível emissão 

constante de carga orgânica que demanda mais oxigênio pelos microorganismos para degradação da 

matéria. 

Em seu estudo,  Bezerra (2012) encontrou comportamento semelhante no Igarapé 2 de Abril 

em Ji-Paraná, quando constatou concentrações oscilando entre 0,65 a 3,53 mg/L de oxigênio 

dissolvido em 5 dos 18 pontos amostrais. 

De acordo com Resolução 274/00 classifica-se como imprópria pra recreação a água que 

contém mais de 2000 E. Coli por 100 mililitros. Nas diluições realizadas constataram-se valores 

iguais a 0 (zero), entretanto, para que este valor fosse alcançado, fez-se necessário diluições em série, 

utilizando apenas valores de 1 para 1000 mL e 1 para 10000 mL haja vista impossibilidade de 

contagem em diluições de 1 para 100 mL. Na rua Vinicius de Moraes constatou-se 530.000 unidades 

formadoras de colônia (UFC) no mês de março/2014, ao passo que nos outros pontos não registraram-

se valores superiores a 26.000 UFC, como registrado na foz em novembro/2013. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
Os dados aqui elencados são preliminares e ainda estão em fase de coleta. No entanto, já 

exercem força quando trata-se de saúde pública, visto que, principalmente os coliformes, aqui 

representados pela E. coli, encontram-se em número expressivo. O oxigênio também se comportou 

como variável passível de atenção. 
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