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1. INTRODUÇÃO 

 

Grande parte dos problemas ambientais urbanos ocorre nas bacias hidrográficas e existe uma 

razão proporcional no que tange ao aumento da densidade populacional em relação ao aumento na 

carga de poluente gerada pelas atividades humanas, culminando por contaminar os mananciais 

hídricos através do escoamento superficial e do lançamento de efluentes.  

Geralmente, quando o curso d’água está inserido em uma área com considerável adensamento 

populacional e apresenta muitos problemas sociais, o poder público acaba por optar pela 

canalização de seu leito, ignorando ações mais sustentáveis, como o remanejamento da população 

circunvizinha e revitalização do corpo hídrico. Segundo TONELLO et al. (2008), a canalização de 

corpos fluviais são apenas medidas paliativas que servem de gênese a outros problemas de ordem 

ambiental.  

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi analisar os impactos no Igarapé Pintado 

oriundos do processo de canalização comparando os dados antes e após canalização de um de seus 

trechos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo (FIGURA 1), inserida na área urbana de Ji-Paraná/RO, percorre os bairros: 

Nova Brasília, São Francisco e Duque de Caxias; com uma população de influência direta estimada 



 

em 19.030 habitantes, conforme censo demográfico 2010 (IBGE, 2011). O Igarapé Pintado possui 

uma extensão de 2,7 km (BUTZKE, 2013) e atualmente a canalização está em fase de implantação. 

 

 
Figura 1. Área de estudo, Igarapé Pintado, Ji-Paraná/RO, 2014. 

 
2.2 ANÁLISES DE ÁGUA 

 
A determinação das variáveis físico-químicas e microbiológicas foi realizada de acordo com 

as técnicas e práticas descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2005). 

Antes do processo de canalização, Butzke (2013) realizou análises físico-químicas e 

microbiológicas em dezembro de 2011, maio de 2012 e julho de 2012; sendo essas: turbidez, 

temperatura, condutividade elétrica, pH, OD, ortofosfato, fósforo total, coliformes termotolerantes 

(E. coli) e totais, nitrato e amônia. O presente trabalho apresenta análises no mês de novembro e 

dezembro de 2013, após a canalização parcial do corpo hídrico. Portanto, para nível de comparação 

entre os dados, foram utilizados dados de Butzke (2013) de dezembro, período de precipitação 

local, visto que, as variáveis apresentam oscilação por reflexo da intensidade pluviométrica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Os dados médios de Butzke (2011) estão apresentados na segunda coluna da Tabela 1, e a 

média dos resultados das análises do presente trabalho na terceira coluna da referida tabela. 



 

Tabela 1. Comparação entre dados médios ante canalização e pós-canalização 

Variáveis BUTZKE 
(2011) 2013 Diferença Alteração % 

Turbidez (NTU) 22 225,25 ↑ 203,25 + 923,86 
Temperatura (°C) 27 29 ↑ 2 + 7,4 
Cond. Elétrica (μS/cm) 327,2 312 ↓ 15,2 - 4,64 
pH 7,2 6,4 ↓ 0,8 - 11,11 
OD (mg/l) 3,47 1,2 ↓ 2,27 - 65,42 
Ortofosfato (mg/l) <0,005 3,94 ¹ ↑ 3,935 + 78.900 
Fósforo total (mg/l) 0,005 12,28 ↑ 12,275 + 245.600,00 
E. Coli (UFC/100 ml) 93.000 1.620.000 ↑ 1.527.000 + 1.641,93 
C. Totais (UFC/100 ml) 180.000 8.000.000 ↑ 7.820.000 + 4.344,44 

Obs: ¹ Resultado da razão ortofosfato/fosforo total (LAMPARELLI, 2004). 

Analisando a Tabela 1, pode-se constatar que a turbidez referente ao ano de 2011 

encontrava-se dentro dos valores preconizados pela resolução CONAMA 357/05, para águas doces 

de Classe 1. No ano de 2013, as mesmas enquadraram-se em águas doces de classe 4. Para a 

temperatura, os valores registrados não apresentaram grandes variações. Verificou-se que Igarapé 

Pintado não possui mata ciliar e apresenta uma pequena lâmina d’água em alguns trechos, 

contribuindo para o registro de temperaturas mais altas no ambiente. Os valores de condutividade 

elétrica não sofreram consideráveis variações, redução de 4,64%. Valores de condutividade elétrica 

maiores que 100 µS/cm apontam ambientes impactados (MACHADO et al., 2010; CETESB, 2009). 

Apesar da redução 11,11% nos valores de pH, eles estão dentro do padrão estabelecido, 

conforme CONAMA 357/05, no qual determina uma faixa de 6 a 9 para todas as classes doces de 

água. O Oxigênio Dissolvido (OD), antes da canalização apresentava uma média de 3,47 mg/l, 

sendo equivalente a águas de Classe 4, em que os valores de OD devem ser superiores a 2 mg/l 

conforme CONAMA 357/05. Em 2013, a água do Igarapé apresentou valores inferiores à de classe 

4, ou seja, 1,2 mg/l de OD.  

O Fósforo Total é um ótimo indicador de poluição hídrica (TUNDISI, 2005), antes da 

canalização apresentava valor para classificação de água em classe 1, sendo o máximo de 0,1 mg/l 

em ambientes lóticos, exigidos pela legislação federal CONAMA 357/05. Após a canalização, os 

valores de Fósforo Total elevaram-se em média 12,275 mg/l. 

Os valores de Coliformes Termotolerantes (E. coli) encontram-se bem acima dos exigidos 

pela resolução CONAMA 357/05 para usos menos nobres do que recreação secundária e 

dessedentação de animais. De acordo com a legislação federal os valores não devem ser superiores 

a 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros de amostra de água. 



 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados gerados indicam que a canalização, ainda que parcial, gerou uma considerável 

depleção na qualidade do corpo hídrico, elevando a turbidez, temperatura, ortofosfato, fósforo Total 

e coliformes termotolerantes (E. coli) e totais, sendo estes indicadores de lançamento in natura de 

efluentes domésticos; e reduzindo a condutividade elétrica, pH e OD, sendo que desses três, o único 

com uma mudança positiva, em termos ambientais, foi a condutividade elétrica. Os dados 

anteriormente discutidos permitem inferir que o trecho canalizado passou a ser utilizado como um 

“esgoto a céu aberto”, passando de um corpo hídrico natural para um corpo receptor e transportador 

de seus resíduos.  
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