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Resumo – O trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento de alguns parâmetros de qualidade 

da água, com base no método do IQA, em canais fluviais com características distintas de 

morfologia e comportamento na microbacia do Córrego Santa Rita, tributária do rio Paraíba do Sul 

no município de Volta Redonda (RJ), que tem sido alvo de estudos voltados à re-habilitação de rios 

conduzidos pelo NEQUAT/UFRJ em parceria com o LADETEC/UFRJ. Os pontos de amostragem 

foram definidos a partir de mapeamentos de tipos de canais fluviais e cobertura e uso da terra. Os 

dados obtidos são confrontados com os limites definidos pela Resolução CONAMA 357/2005, 

sendo possível identificar influências das diferentes condições de dinâmica fluvial e uso da terra no 

comportamento dos parâmetros analisados. O uso e cobertura da terra representam condições 

pontuais que interferem nos dados obtidos, além de apresentarem desdobramentos em diversas 

escalas, uma vez que sua influência pode ser somada, diminuída ou transferida de acordo com os 

ambientes percorridos pelos canais fluviais. Os diversos tipos de canais reconhecidos apresentam 

uma dinâmica própria com potencial de alterar o comportamento dos parâmetros analisados. 

Palavras-Chave – qualidade da água, dinâmica fluvial, bacia hidrográfica. 

 

Abstract – The study aims to evaluate the behavior of some water quality parameters, based on the 

IQA (Water Quality Index) method, in river channels of Santa Rita Creek watershed with distinct 

morphology and behavior characteristics, located on Volta Redonda municipality (RJ, Brazil). The 

area has been studied by NEQUAT/UFRJ (Quaternary & Technogene Studies Nucleus) with 

support of LADETEC/UFRJ (Technologic Development Support Laboratory) aiming the re-

habilitation of rivers. Sampling points were established based on river channels types and land 

cover/use maps. The data obtained are compared with the limits set by 357/2005CONAMA 

Resolution, identifying possible influences of different conditions of fluvial dynamics and land use 

in parameters behavior. The use and land cover represent specific conditions that influence the data, 

with consequences in different scales, since their influence can be added, reduced or transferred in 

accordance with the sites. The dynamics of various types of channels recognized has potential 

impact on water quality parameters. 

Key words - water quality, fluvial dynamics, watershed. 
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INTRODUÇÃO 

Os municípios que compõem a região do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul passaram por três 

importantes fases econômicas marcantes na sua formação socioeconômica e na dinâmica da 

paisagem: as monoculturas de café no final do século XVIII e XIX, a pecuária a partir do início do 

século XX e a industrialização a partir especialmente da 2ª metade do século XX. A devastação da 

densa floresta de Mata Atlântica pela cafeicultura, seguida da pecuária, resultaram em fortes 

impactos na dinâmica da rede de drenagem regional, sendo o período industrial, iniciado com a 

instalação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em Volta Redonda, associado ao intenso 

processo de urbanização, marcado por grandes fluxos migratórios, obras de infra-estrutura urbana, 

rede viária, etc., acentuando as modificações nos pequenos cursos d’água que compõem as bacias 

contribuintes para o Rio Paraíba do Sul. 

As transformações operadas na região resultaram em uma demanda considerável de água para 

consumo humano, plantas industriais e atividades agrícolas, acompanhadas de um significativo 

aumento na geração de resíduos (em especial despejo de efluente e lixo), e exercem forte impacto 

na disponibilidade e qualidade das águas nos canais fluviais. A dinâmica atual dos cursos fluviais 

acaba por refletir estas condições de uso dos recursos hídricos e precisam ser discutidas no âmbito 

de programas de preservação e recuperação de corpos hídricos que se consorciem com o 

planejamento municipal e os planos diretores de bacias. Deste modo, pretende-se que o estudo 

contribua para a discussão de indicadores integrados para a gestão das águas (Magalhães Jr., 2007).  

 

ÁREA DE ESTUDO 

O município de Volta Redonda está situado na região do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul 

fluminense, na região de colinas e morros compreendida entre as escarpas da Serra do Mar e da 

Mantiqueira (Figura 1). O rio Paraíba do Sul constitui o principal manancial de abastecimento de 

água para o município, sendo importante a definição de fontes alternativas, considerando as 

situações de acidentes já vivenciadas na região.  

A microbacia de Santa Rita, selecionada inicialmente para estudo, apresenta dois coletores 

principais (o córrego de Santa Luzia/do Peixe e o córrego de Santa Rita), abarcando uma série de 

atividades econômicas representativas da região, que provocam impactos significativos nos corpos 

hídricos. Representa ainda um possível manancial alternativo de abastecimento para a cidade, 

estando integralmente inserida nos limites de Volta Redonda, o que facilita seu gerenciamento e o 

planejamento integrado às demais políticas municipais. 
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Figura 1: Localização da microbacia do córrego Santa Rita, tributária da margem norte do Rio Paraíba do Sul, inserida 

no município de Volta Redonda (RJ). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As análises partem do reconhecimento de tipos de canais fluviais reconhecidos com base na 

metodologia de identificação de estilos fluviais (“river styles”) proposta por Brierley e Fryirs (2000), 

adaptada por Mello et al. (2005) e Peixoto et al. (2010) para a área de estudo. Os tipos de canais 

fluviais são identificados e caracterizados através do caráter e comportamento fluvial. O caráter 

reflete a estrutura do rio, abrangendo variáveis ligadas à cobertura vegetal, geometria de canal, etc. 

O comportamento está relacionado ao seu funcionamento, envolvendo características hidráulicas, 

dinâmicas de transporte e sedimentação, entre outros aspectos. Ambos refletem os processos 

biofísicos integrados ao longo da bacia, compondo mosaicos reconhecidos a partir de padrões 

geomorfológicos específicos. 

Além dos tipos de canais, é utilizado o mapeamento de cobertura e uso da terra elaborado por 

Del Pozo (2011), bem como de feições e depósitos tecnogênicos produzido por Peixoto et al. 

(inédito).  As bases e imagens utilizadas para confecção dos mapeamentos, reconhecimentos e 

levantamentos de campo foram: i) ortofotos IBGE em escala 1:20.000 (2004); ii) imagens 

Quickbird (2004) e cartas topográficas em escala 1:5.000, cedidas pela Empresa de Processamento 

de Dados de Volta Redonda (EPD/VR); iii) cartas topográficas IBGE (1:25.000). Utilizando-se 

estas bases e mapeamentos, e considerando o escopo da proposta do estudo, definiu-se alguns 

critérios para nortear a escolha dos pontos de amostragem, expostos na Figura 2.  
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Figura 2- Mapa de cobertura e uso da terra, tipos de canais fluviais e depósitos tecnogênicos elaborados para a 

microbacia do córrego Santa Rita, Volta Redonda (RJ). SR1 a 3, PX1 a 3 e Cf1 constituem os pontos amostragem 

selecionados.  

 

 

COBERTURA  E  
USO DA TERRA 

Pontos descartados devido 
ao difícil acesso 

Pontos selecionados para 
amostragem 

Linha divisora de águas 

TIPOS DECANAIS  

FLUVIAIS 

TIPOS DE DEPÓSITOS 
    TECNOGÊNICOS 

Cf1 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

5 

 

 

 

Os critérios definidos foram: C1 - acessibilidade ao ponto de amostragem; C2 - a condição de 

canal perene, aspecto importante para a continuidade do monitoramento sazonal; C3 - a hierarquia 

fluvial e situações de confluência de canais, pela importância na transferência e diluição de cargas 

poluidoras; C4 - o caráter e comportamento de rio ligados aos “estilos fluviais”, pela sua 

importância na produção, transferência e estocagem de água e sedimentos; C5 - a cobertura e uso e 

da terra, definidores de condições de pressão  sobre os canais fluviais, além do aporte de água e 

sedimentos. O atendimento dos pontos selecionados a estes critérios está expresso na tabela 1.  

 

Tabela 1- Atendimento aos critérios definidos pelos pontos de amostragem na microbacia do Córrego Santa Rita, Volta 

Redonda (RJ).  

 PONTOS DE AMOSTRAGEM 

CRITÉRIOS PX1 PX2 PX3 SR1 SR2 SR3 Cf1 

C1 √ √ √ √ √ √ √ 

C2 √ √ √ √ √ √ √ 

C3 * √ * * * * √ 

C4 √ √ √ √ √ √ √ 

C5 √ √ √ √ √ √ √ 

                                     √ = atendimento total      * = atendimento parcial 

 

Além destes critérios, manteve-se a diretriz inicial de estabelecer pontos de amostragem no 

alto, médio e baixo cursos de cada coletor – Córrego Santa Luzia/do Peixe e Córrego Santa Rita 

(vide Figura 1) , além da confluência entre os coletores.  

O IQA (Índice de Qualidade da Água) foi adotado para o desenvolvimento do presente estudo 

pois, como apontado por  Sperling (2007), constitui importante meio de comunicação com a 

sociedade, sendo também bastante eficiente e econômico. O IQA é definido através de 9 parâmetros, 

sendo utilizado, por exemplo, pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

do Estado de São Paulo). As amostragens foram realizadas seguindo as normas técnicas NBR-9897 

e NBR-9898.  

 

RESULTADOS 

Locais de amostragem 

O ponto PX1 está posicionado no alto curso do Córrego Santa Luzia/do Peixe, em uma 

cabeceira de drenagem, mais especificamente no segmento de um canal erosivo. O uso 
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predominante na área é a pastagem. O ponto PX2 está posicionado no médio-alto curso, mais 

especificamente na confluência entre o coletor principal (canal do tipo inciso) e seu afluente (canal 

do tipo embrejado), em área de pastagem (Fotos 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1- Ponto PX1.       Foto 2 - Ponto PX2. 

 

O ponto PX3 está posicionado no baixo curso, no segmento do canal principal, de tipo 

inciso, inserido em área urbana (Foto 3).  

 

 

           Foto 3 - Ponto PX3. 

 

No coletor principal córrego de Santa Rita, o ponto SR1 está posicionado também na zona 

de cabeceira de drenagem, mais especificamente no segmento em que o canal tem característica 

embrejada. Nesta área, ocorrem, além da pastagem, cultivos de hortaliças, visualizados na Foto 4. O 

ponto SR2 está posicionado no médio-alto curso deste coletor principal, em área onde também há 

cultivos a montante e a jusante do local de amostragem, além de pastagens (Foto 5). 
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      Foto 4 - Ponto SR1.         Foto 5 - Ponto SR2. 

 

O ponto SR3 está posicionado no baixo curso, no segmento inciso do canal principal, 

estando inserido na área urbana do bairro Santa Cruz (Foto 6). O ponto confluência (Cf1) está 

posicionado no baixo curso, em trecho modificado do canal principal, também inserido em área 

urbana (Foto 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 - Ponto SR3.     Foto 7 - Ponto confluência Cf1. 

            

Discussão 

A discussão dos resultados é apresentada nesta etapa do estudo a partir das concentrações 

obtidas para cada um dos parâmetros propostos para o cálculo do IQA, tendo sido os ensaios 

realizados nos meses de abril e junho de 2011. Os valores encontrados foram comparados aos 

valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para rios de classe 2 (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Resultados obtidos nos ensaios realizados em abril e junho de 2011 na microbacia do córrego Santa 

Rita, Volta Redonda (RJ) e situação frente aos limites da Resolução CONAMA 357/05. 

Cor vermelha = não conformidade com a Resolução CONAMA 357/05; cor verde = conformidade. 

 

 

PARÂMETROS DATA 
PONTOS DE AMOSTRAGEM Resolução 

CONAMA 

357/05 SR1 SR2 SR3 PX1 PX2 PX3 Cf1 

Oxigênio dissolvido 
(mg/L O2) 

 

Abr/ 

2011 
4,89 4,97 4,30 4,15 4,61 5,12 4,57 

Não inferior 
a 5 mg/L O2 Jun/ 

2011 5,7 1,6 3,1 2,7 4,4 5,6 6,8 

Fósforo total (mg P/l) 

Abr/ 

2011 
0,0 0,75 1,0 0,75 1,0 0,75 0,75 

Até 0,030 
mg/L Jun/ 

2011 
0,75 0,0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Nitrogênio total (mgN/l) 

Abr/ 

2011 
2,5 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 

Até 1,27 
mg/L Jun/ 

2011 
2,5 0,0 0,0 4,0 0,75 0,0 0,0 

pH 

Abr/ 

2011 
6 5 7 5 7 6 7 

6,0 a 9,0 
Jun/ 
2011 

5 6 6 6 6 7 6 

Coliformes (ufc/100ml) 

Abr/ 

2011 
180 2580 49380 60 37020 30480 102240 Até 1.000 

colif. term. 
por 100ml Jun/ 

2011 
256 40312 55230 1836 32150 32250 80150 

Turbidez (UNT) 

Abr/ 

2011 
44,0 26,4 33,2 129,1 27,8 22,2 44,3 

Até 100 unt 
Jun/ 
2011 

65,3 22,1 25,7 110,8 37,3 23,5 50,6 

Sólidos totais (mg/l) 

Abr/ 

2011 
0,204 0,102 0,24 0,312 0,126 0,208 0,366 

Até 
500 mg/L Jun/ 

2011 
0,132 0,078 0,234 0,126 0,216 0,168 0,222 

Temperatura (ºC) 

Abr/ 

2011 
28 29 27 27 28 27 27 

- 
Jun/ 
2011 

19,5 20,5 23,0 20,5 21,5 21,0 20,5 

DBO (mg/l de O2/ h) 

Abr/ 

2011 
0,52 0,36 0,95 0,095 0,275 0,605 0,62 

Até 3 mg/L 
O2 Jun/ 

2011 
1,85 0,35 0,65 0,2 0,25 0,25 1,25 

Vazão (m³/s) 

Abr/ 

2011 
0,80 0,25 0,35 0,13 0,90 0,35 0,70 

- 
Jun/ 
2011 

0,73 0,33 0,41 0,16 0,98 0,43 0,82 
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Verifica-se, através da tabela 2, que os pontos apresentam alguns parâmetros em não 

conformidade com os limites definidos pela Resolução CONAMA 357/05 para rios de classe 2.  

O Oxigênio dissolvido, por exemplo, somente o ponto PX3 apresenta valores em 

conformidade com a resolução. Os pontos SR1 e Cf1 mostraram-se abaixo do limite no mês de abril 

e acima do limite estabelecido no mês de junho. Os demais pontos estiveram abaixo do limite nas 

duas datas de ensaios.  

Os parâmetros Fósforo total e Nitrogênio total são citados como fonte de nutrientes 

responsável pelo desenvolvimento de algas, que em grande quantidade podem levar o rio ao 

processo de eutrofização (Sperling, 2007). As suas fontes geradoras são os despejos industriais, os 

excrementos de animais, o lançamento de esgoto in natura e a lixiviação dos fertilizantes utilizados 

em lavouras. Neste contexto, temos os pontos PX1 e PX2 com os valores de Fósforo e Nitrogênio 

não conformes com a Resolução 357/05 nos meses analisados. Nestes dois pontos o uso da terra 

(pastagem) indica a possível contribuição de excrementos de animais. Os pontos PX3, SR3 e Cf1 

apresentam valores superiores ao limite de Fósforo, sendo a principal contribuição relacionada aos 

despejos sanitários característicos da área urbana em que estão inseridos. Além disso, temos a 

prática do cultivo de hortaliças no ponto SR1, que indica a provável contribuição de fertilizantes 

para estas concentrações. 

O pH constitui parâmetro importante para as condições naturais de equilíbrio químico, 

exercendo forte influência sobre o ecossistema aquático, como aponta Macedo (2002 apud Ferreira, 

2007). Dos pontos analisados, apenas SR1, SR3 e PX1 apresentaram valores de pH não conformes 

com os limites estabelecidos.  

O parâmetro Coliformes totais também é de grande importância para o escopo do presente 

estudo, pois os agentes patogênicos presentes nas águas dos rios representam forte possibilidade de 

transmissão de doenças. A origem destes agentes patogênicos liga-se a despejos sanitários, além da 

contribuição de excrementos de animais. Neste sentido, observa-se condições críticas em todos os 

pontos analisados, com a exceção do ponto SR1. 

Com relação à Turbidez, observa-se que os valores do ponto PX1 estão diretamente ligados 

ao tipo de canal (erosivo), com intensa remoção de sedimentos, os quais tendem a ser 

temporariamente estocados ao longo do curso do rio. Os demais pontos apresentam valores que 

também refletem as características da dinâmica fluvial presente. Já os Sólidos totais dissolvidos 

apresentam concentrações satisfatórias quando comparadas com o limite estabelecido pela 

Resolução 357/05. 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) representa a quantidade de oxigênio requerida 

para oxidar bioquimicamente a matéria orgânica presente na água, que serve como fonte de 
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alimento aos microrganismos presentes no corpo hídrico. O teste de DBO, portanto, é uma medida 

da poluição característica de um corpo hídrico ou de um efluente em termos de demanda ou 

consumo de Oxigênio, não revelando a concentração de uma substância específica e sim o efeito da 

mesma no meio aquático, sendo necessário estabelecer relações com outros aspectos e fatores. As 

concentrações obtidas nas amostragens de abril e junho encontram-se em conformidade com a 

Resolução 357/05.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos até o momento constituem dados produzidos em duas campanhas de 

monitoramento, sendo necessário dar continuidade às análises para uma avaliação mais 

representativa, articulando-os ainda aos dados de vazão e de pluviosidade.  

Verifica-se que o uso e cobertura da terra representam condições locais que interferem nos 

dados obtidos em canais de pequeno porte, além de apresentarem desdobramentos em diversas 

escalas, uma vez que sua influência pode ser somada, diminuída ou transferida de acordo com os 

ambientes percorridos pelos canais fluviais.  

Os diversos tipos de canais reconhecidos apresentam uma dinâmica própria com potencial de 

alterar o comportamento dos parâmetros analisados. Os dados iniciais confirmam esta tendência, 

apontando para a continuidade do monitoramento e ampliação das bacias em estudo.  

Pretende-se, ainda, conjugar estas análises ao mapeamento de feições erosivas e de feições de 

impedimentos à transferência de água e sedimentos ao longo da rede hidrográfica, definidores de 

padrões espaciais de (des)conectividade geomorfológica e hidrológica, de modo a contribuir para 

avaliações das respostas das redes e bacias de drenagem aos impactos da urbanização crescente na 

região. Espera-se que os produtos gerados possam subsidiar a definição de diretrizes para a re-

habilitação de rios com diferentes condições de estocagem e evasão de sedimentos produzidos nos 

ambientes de encosta e nos fundos de vale nos domínios colinosos do Sudeste brasileiro, 

caracterizados por compartimentos com diferentes graus de dissecação do relevo e padrões 

espaciais diversificados de distribuição das feições erosivas e deposicionais quaternárias e 

tecnogênicas.  
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