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RESUMO 

 

A expansão urbana atrelada ao desordenamento acarreta grandes impactos ao meio ambiente, 

sobretudo aos ambientes aquáticos. O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades 

limnológicas nas lagoas localizadas no Parque Ecológico Municipal (PEM), de Ji-Paraná, e 

relacionar com possível pressão antrópica exercida sobre a área em estudo. Foram realizadas 

quatro campanhas de coleta de água, sendo uma em cada período sazonal, abrangendo os 

períodos de vazante, seca, enchente e cheia, sendo coletadas amostras em 12 pontos, sendo 6 

pontos para cada lagoa presente na área de estudo. As variáveis limnológicas foram: 

temperatura, pH, transparência, oxigênio dissolvido - OD, demanda bioquímica de oxigênio – 

DBO5
20

, Clorofila a, nitrito, nitrogênio amoniacal, fósforo total, e coliformes totais e fecais. 

também foi calculado o índice de estado trófico – IET. Complementarmente, foram realizadas 

práticas de geoprocessamento com auxílio do software ArcMap 10.1, para compreender a 

influência do uso e ocupação da microbacia. Variáveis como OD e fósforo total estiveram em 

desacordo com a resolução CONAMA 357/05, no qual o ambiente aquático apresentou 

hipoxia e elevada concentração de fósforo, como também quantidade elevadas de coliformes 

fecais. Tais resultados evidenciaram que as lagoas do PEM de Ji-Paraná estão sendo 

impactadas pela atividade urbana, tornando-as hipereutróficas de acordo com o IET.  Os 

resultados apresentam indícios de um ambiente que demanda políticas públicas para assegurar 

a proteção dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Índice de estado trófico, variáveis físico-químicas, análises microbiológicas, 

impactos ambientais, área de preservação permanente (APP). 
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INTRODUÇÃO 

 

A preservação de áreas ambientais é de suma importância para a manutenção 

ecológica de um ambiente equilibrado como a preservação da fauna e flora e dos recursos 

naturais, bem como para assegurar a conservação de ambientes frágeis, e a sadia qualidade de 

vida, como estabelecido pelo Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988).  

O entendimento dos múltiplos benefícios de um ambiente equilibrado bem como a 

necessidade de proteção de áreas frágeis motivou a regulamentação do Artigo 225 da 

Constituição Federal por meio da Lei N° 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Desta forma, as regulamentações e atualizações de leis ambientais visam reverter, 

ainda que morosamente, os prejuízos ecológicos perdidos no processo de conversão do 

ambiente natural ao espaço rural e urbano. O processo de urbanização no Brasil, na maioria 

das cidades teve seu processo de instalação ao longo de cursos hídricos, ocasionados pressão e 

prejuízos ambientais à água e às áreas ambientalmente frágeis, como também ampliação de 

desastres naturais e problemas sociais. 

O adensamento populacional circunvizinho às áreas de preservação ambiental em 

áreas urbanas implicam em alterações na qualidade ambiental e estrutural, principalmente 

quando há ineficiência na coleta de resíduos sólidos urbanos e na coleta e tratamento de 

efluente domésticos e industriais, e falta de fiscalização dos órgãos ambientais, resultando em 

depredações e invasões de áreas indevidas.  

Deste modo, a degradação da qualidade da água, solo, ar, implica em prejuízos à 

fauna e flora, ao bem estar e à saúde das populações. A construção dos espaços urbanos 

circunvizinhos as áreas protegidas compromete principalmente o sistema hídrico. Matos et al. 

(2011), reforçam essa concepção ao apontar que os sistemas hídricos são os recursos naturais 

que sofrem maiores prejuízos ambientais com o crescimento populacional e urbano.  
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Nesta perspectiva, a avaliação limnológica se torna um instrumento fundamental para 

avaliar os impactos nos sistemas hidricos contribuindo para as políticas públicas. 

Butzke (2013) enquadra Ji-Paraná neste contexto urbano desordenado, apontando 

que a instalação da cidade se deu às margens do Rio Machado, desenvolvendo-se em uma 

área rica de mananciais, assim como Santos et al. (2011), apontam a falta de obras básicas 

estruturantes na cidade de Ji-Paraná e identificam que indiferente da política ambiental 

brasileira, são priorizados grandes projetos econômicos avultando sobre os projetos 

ambientais. 

Nesse sentido, a área do Parque Ecológico Municipal (PEM) de Ji-Paraná, que é 

influenciado pelo transbordo do rio Machado, mas também é mantido alagado pelo tributário 

igarapé Riachuelo. A área do PEM tem sofrido pressões antrópicas intensificadas a partir do 

ano de 1960, com a construção da BR-29, atual BR-364 (IBGE, 2017), devido a sua 

localização às margens da BR-364, no qual era o principal trecho comercial da cidade, 

composto hoje por empresas de auto peças, e dentre outras de grande potencial poluidor.  

A criação do PEM pela Lei n. 1091 no ano 2001, incorporou à área uma visão 

possível de harmonia entre o homem e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Anos mais 

tarde, o descaso dos gestores públicos e o abandono tornou o parque uma problemática dentro 

do perímetro urbano, e, a partir de 2014, com a adequação da Lei de criação do parque e 

proposituras de revitalização, é necessário compreender as condições ambientais que se 

encontra o PEM de Ji-Paraná. 

Desta forma, a partir de ferramentas de sensoriamento remoto é possível a 

identificação da pressão urbana, que somado às análises limnológicas, possibilita a 

estruturação do cenário do PEM. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi realizar uma caracterização das 

variáveis limnológicas de lagoas localizadas no PEM de Ji-Paraná, e relacionar com possível 

pressão antrópica exercida sobre a área em estudo.  

Como objetivos específicos, propõe-se:  

a) Caracterizar a urbanização da bacia hidrográfica do igarapé Riachuelo por meio 

de análise do adensamento populacional;  

b) Calcular o Índice de Estado Trófico (IET) da água das lagoas do PEM por meio de 

variáveis limnológicas 

c) Analisar as variações sazonais da qualidade da água e a influência do uso e 

ocupação do entorno na qualidade do ambiente lêntico em estudo.



 
 

1. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 DISPOSITIVOS LEGAIS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DE 

ADMINISTRAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE FRÁGEIS 

 

 Os ambientes naturais são ecossistemas biodiversos, fundamentais para geração e 

manutenção dos serviços ambientais como a proteção do solo, água, regulação do clima, 

refugio da vida silvestre, entre outros. 

O artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, preconiza o 

meio ambiente e fundamenta sua importância à sadia qualidade de vida, universaliza, e 

impõem ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as 

presentes e futuras gerações.  

A fim de desempenhar a imposição da CF, criou-se a Lei nº 9.985/2000 que 

regulamenta o artigo 225 da CF e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), que no Art. 1º estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação (UC), que podem ser de proteção integral que tem como objetivo 

preservar a natureza; ou UC de uso sustentável que tem como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza, Quadro 1, (SNUC, 2000). 

 

Quadro 1 - Tipologias e Categorias de Unidades de Conservação. 

UC PROTEÇÃO INTEGRAL UC USO SUSTENTÁVEL 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

Parque Nacional 

Monumento Natural 

Refúgio de Vida Silvestre 

Área de Proteção Ambiental 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional 

Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Fonte: adaptado da Lei nº 9.985/2000 (SNUC) 

 

De acordo com o Cadastro Nacional de UC’s do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), estão cadastradas 960 unidades de Conservação Federais, 838 Unidades de 

conservação estaduais e 239 Unidades de conservação municipais (MMA, 2016). 

A Lei Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012 que institui o novo código florestal, é 

também um dispositivo constitucional importante à proteção ambiental e a administração de 

ocupação de áreas frágeis, estabelece no seu  Art. 1º as “normas gerais sobre a proteção da 
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vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 

florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais 

e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos”. 

Dentre as normas gerais da lei supracitada, a Área de Preservação Permanente (APP) 

se destaca por ser um subdispositivo de administração de ocupação de áreas ambientalmente 

frágeis podendo ser aplicadas no ambiente urbano, é definida pela lei 12.651/2012 sendo, 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

 O plano diretor municipal e o zoneamento ambiental são trazidos como instrumentos 

da política urbana pela  Lei nº 10.257/2001, que institui os Arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências, esses 

instrumentos visam adequar o espaço urbano nas conformidades da área disponível para a 

urbanização, a fim de estruturar, manejar e  prevenir a ocupação de ambientes que apresentam 

risco de deslizamentos, inundações bruscas, processos geológicos ou hidrológicos correlatos, 

bem como organizar o crescimento urbano, definindo áreas de interesse urbano, comercial, 

industrial e de preservação do meio ambiente, como áreas de lazer, parques, e áreas verdes 

urbanas.  

 Para Cardoso et al. (2015), com a criação do SNUC os parques assumem função de 

“preservação da biodiversidade para o bem coletivo” se tornando um “locus da preservação 

ambiental, da contemplação e do bem-estar daqueles que o utilizam e/ou que vivem ao redor 

do parque” (pag. 75). 

As áreas verdes têm sido discutidas como solução urbanista e paisagística, inserindo  

as áreas verdes no ambiente urbano como infraestrutura verde que provém benefícios tanto 

salutogênicos como ecossistêmicos (AMATO-LOURENÇO et al., 2016). 

Assim, de acordo com a Resolução Nº 369/2006 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) “Considera-se área verde de domínio público, o espaço de domínio 

público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria 

da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços 

livres de impermeabilização”. 

Bezerra et al., (2016) elucidam que, para a garantia da urbanidade o foco da 

preservação ambiental são as áreas livres urbanas, que considerando a análise conceitual há 
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diferença entre parques para o lazer com ênfase na qualidade de vida, e parque de lazer com 

foco na qualidade ambiental, visando salubridade à população urbana e ao meio ambiente. 

Adaptar, potencializar e restringir ambientes problemáticos como as áreas de risco 

eminente, zonas de baixo interesse, e zonas degradas, em ambientes dotados de infraestrutura 

verde, tem sido a solução de gestão pública para mitigar problemas urbanos, atribuindo 

remanejo a populações das áreas de risco, segurança, valorização de imóveis e qualidade de 

vida da população menos favorecidas que moram em ambientes frágeis ou mesmo 

circunvizinham a problemática. 

 

1.2 ÁREAS DE INUNDAÇÃO E AMBIENTES LÊNTICOS 

 

Apesar de o bioma pantanal ser o bioma a que remete-se sendo o bioma de inundação 

por sua vasta planície úmida, a floresta amazônica também possui grandes áreas alagáveis, 

apresentando aspecto e fitofisionomia semelhantes ao do bioma pantanal, seja por área de 

inundação continua ou sazonal. 

A Amazônia é um bioma com grandes áreas de inundação, sendo estas classificadas 

por PRANCE (1980) em sete tipos principais de vegetação sobre solo inundável, sendo cinco 

inundadas periodicamente e duas permanentemente alagadas (Quadro 2).   

 

Quadro 2 – Classificação dos tipos de vegetação sobre solo inundável. 

1. Floresta periodicamente inundada 

a. Inundação por ciclos anuais regulares dos rios 

i. Floresta inundada por água branca  Várzea estacional  

ii. Floresta inundada por água preta e água clara  Igapó estacional  

b. Inundação por movimento de maré   

i. Água salgada  Manguezal  

ii. Água doce represada por marés  Várzea de mares   

c. Inundação por chuva irregular (inundação rápida) Floresta de planícies inundáveis  

2. Floresta permanentemente inundada   

i. Água branca  Floresta de pântano (permanente) 

ii. Água preta ou clara Igapó permanente 
Fonte: PRANCE, (1980). 

 

Segundo estudos realizados, “a área de florestas inundáveis na Amazônia 

corresponde a cerca de 300.000 km². Sendo mais representativas as áreas de várzea e de 

igapó, que ocupam 200.000 km² e 100.000 km², respectivamente, correspondendo a maior 

porção de florestas inundáveis do mundo” (JUNK, 1993 apud DOS SANTOS et al., 2007, p. 

163).  
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Desta forma, pode-se classificar como área alagável pelo menos 20% de toda bacia 

amazônica. Calcula-se que cerca de 400.000 km² ou 5% do território Brasileiro são cobertos 

por áreas alagáveis, e que tais valores certamente são subestimados. Considerando os dados 

supracitados, apenas 100.000 km² de áreas de inundação representa os demais biomas 

brasileiros. (JUNK e HOWARDWILLIAMS,1984, apud ESTEVES, 1988) 

De acordo com a Agencia Nacional das águas (ANA, 2016), a variação do nível da 

água dos ambientes submetidos à dinâmica dos pulsos de inundação, áreas periodicamente 

inundadas, influenciadas pela sazonalidade, tem sua produtividade resultante das trocas 

laterais (transbordo do rio) e exige que a biota e as riquezas das espécies se adaptem entre a 

fase terrestre e a fase aquática, forçando a resiliência na fase favorável, para a recuperação dos 

prejuízos ocorridos na fase desfavorável (JUNK, 1980). 

Junk et al. (1989) citado por Resende (2008), propõem a teoria de pulso de 

inundação sendo  “a principal força direcionadora responsável pela existência, produtividade 

e interações da biota em sistemas rio - planície de inundação”. 

Acerca de o território Brasileiro não apresentar lagos de grandes profundidades, e 

sim a prevalência de áreas úmidas, Esteves (1998, p. 112), afirma que a “limnologia no Brasil 

se constitui basicamente em uma ‘limnologia de áreas alagáveis’”, pois os lagos mais 

profundos pouco frequente ultrapassam 30 metros de profundidade. 

Odum (1988) já classificava os ambientes alagáveis como habitat de água parada ou 

lêntico, incluindo nesta classificação os lagos, lagoas, charco, ou pântano, o autor evidencia 

também que para lagos e lagoas existem três zonas, representadas na (FIGURA 1). 

 

 Zona Litoral: zona de água pouco profunda, em que os raios solares penetram 

até o fundo, caracteristicamente ocupada por plantas com raízes 

 Zona Limnética: zona de água profunda, limitada no alcance de penetração da 

luz, zona na qual a fotossíntese compensa a respiração, é ausente em lagoas 

pouco profundas; plâncton, nécton e ocorrências de nêuston fazem parte desta 

zona. 

 Zona Profunda: zona abaixo da penetração de luz, zona afótica, não existe 

com frequências em lagoas. 
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Figura 1 – Representação das três zonas de um lago. 

Fonte: Odum,1988.  

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na sua resolução nº 357 de 

2005 define os ambientes lênticos como ambientes de água parada, com movimento lento ou 

estagnado, e estabelece diretrizes ambientais com condições e padrões específicos de 

lançamento de efluente para ambientes lênticos.  

As áreas alagáveis, bem como os lagos e lagoas são formadas na região de maior 

declive da bacia de drenagem, podendo ser o exutório do escoamento superficial de águas 

pluviais, e também de corpos d’água, e até mesmo ter como fonte alimentadora as águas 

residuárias.  

Buller et al. (2011), discorrem que as áreas alagáveis, conhecidas também pelo termo 

wetland, se tornaram difundida então para limpeza de águas residuárias pois  apresentam 

condições de crescimento de macrófitas, que desempenham o papel de “rins” naturais na 

preservação da qualidade de água.  

Porém citando o estudo de Mitsch e Gosselink (2007), com uso de wetland natural 

para tratamento de efluente, Buller et al. (2011), apresentam que ao invés da promoção do 

ambiente alagável para este fim, os estudos geraram um conjunto de restrições ao não uso 

destes ambientes para tratamento de águas residuárias.   

Nesta temática, Esteves (1998) ressalta a importância e a necessidade de pesquisas 

sobre áreas alagáveis no Brasil, pois são áreas muitas vezes submetidas a utilização 

inadequada. As áreas alagáveis urbanas são áreas preocupantes do ponto de vista da ecologia 
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ambiental e da saúde pública, devido a pressão antrópica, fragilidade ambiental, e proliferação 

de vetores.  

Tundisi (2006, p. 28) aponta entre outras interferências humanas no ciclo 

hidrológico, o “aumento da erosão e assoreamento de rios, lagos, áreas alagadas; e a remoção 

de áreas alagadas” o que por sua vez interfere nos sistemas de regulação de drenagem, 

potencializando as enchentes urbanas. 

 

1.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DA URBANIZAÇÃO 

 

O modo de vida da sociedade tem trazido muitas consequências ao meio ambiente, 

que cada vez vem sendo degradado pela exploração inconsequente dos recursos naturais 

(MEDEIROS; RIBEIRO; FERREIRA, 2011), de tal forma que a velocidade de degradação 

provocada pelo homem está superando a taxa de recuperação do ambiente.    

Com o avanço e crescimento urbano, as cidades se tornaram atraentes devido à 

produção de capital, provocando então o êxodo rural e migração de pessoas de pequenos 

centros urbanos em busca de melhoria de vida em centros urbanos mais populosos, contudo, 

não havendo preocupação com o planejamento urbano e ambiental, o resultado é um 

crescimento periférico, por meio de invasões e ocupação em áreas de risco (TUCCI, 2005; 

THOMAZINI e CUNHA, 2012).    

Tucci (2005) aponta que a urbanização com grande concentração de população em 

pequeno espaço tem trazido prejuízos aos ecossistemas terrestres, aquáticos, e a saúde da 

população, reflexo da falta de infraestrutura que impede a qualidade de vida. 

A construção do espaço urbano é o que mais compromete a preservação e 

manutenção das áreas de proteção, alterando a paisagem e comprometendo os serviços 

ambientais básicos. A ocupação de uma determinada área tem por consequência a alteração 

dos sistemas naturais (THOMAZINI e CUNHA, 2012). 

Segundo Matos et al. (2011), o crescimento populacional requer novos espaços, para 

a ampliação da malha urbana seja para moradia ou outras atividades, que tem provocado a 

ocupação de regiões ambientalmente sensíveis. As margens de rios e igarapés são as 

principais áreas sensíveis ocupadas de forma irregular, reflexo cultural e histórico da 

população em se instalar próximo de corpos hídricos pela facilidade de se obter água e pela 

possibilidade hidrográfica.  

Matos et al. (2011), reinteram que os corpos hídricos constituem o recurso natural 

que mais sofre com a urbanização e em muitas regiões estão cada vez mais escassos. Na 
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tentativa de organizar o espaço urbano as nascentes, e igarapés são impactados com obras de 

aterramento, e canalização. 

A área considerada por influencia direta do impacto ambiental da urbanização pode 

ser limitada por recortes de bacia hidrográfica, ou microbacia, Tucci (2005) reforça a ideia 

quando aponta que o desenvolvimento urbano altera a superfície da bacia hidrográfica, 

modificando o sistema de escoamento, uso de água superficial concentrada em pequeno 

espaço, contaminação da água devido o esgotamento sanitário, erosão do solo, carreamento de 

cargas poluidoras da drenagem urbana, resíduo sólidos, e nutrientes para os corpos hídricos, 

acarretando prejuízos de supernutrição dos rios resultando na eutrofização como os principais 

impactos da urbanização. 

 

1.4 ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) 

 

O Índice de estado trófico (IET) tem por finalidade classificar os corpos de água pelo 

grau de trofia, ou seja, avaliar o processo de eutrofização do corpo d’água quanto ao excesso 

ou escassez de nutrientes. O processo de eutrofização: 

 

É o aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, nos 

ecossistemas aquáticos, que tem como consequência o aumento de suas 

produtividades. Como decorrência deste processo, o ecossistema aquático passa da 

condição de oligotrófico e mesotrófico para eutrófico ou mesmo hipereutrófico” 

(Esteves, 1998, p. 203).  

 

O aumento de nutrientes dos corpos d’água são resultados de fatores naturais e/ou 

fatores antrópicos (ESTEVES, 1998). Braga et al. (2004), destacam como fatores de 

interferência natural na eutrofização a radiação solar e a temperatura, e define a interferência 

natural ou também “envelhecimento natural” de ecossistemas lacustres como um processo 

lento e contínuo resultante do carreamento de nutrientes arrastados pelas chuvas. 

A interferência artificial, cultural ou antrópica acontece quando é introduzido pelas 

atividades humanas: efluentes domésticos, efluentes industriais e/ou atividades agrícolas, 

entre outras atividades que incrementam os nutrientes responsáveis pelo “envelhecimento 

precoce” de ecossistemas lacustres (ESTEVES, 1998; BEM et al., 2013). 

Vollenweider (1983), citado por Salas e Martino (1991), classifica e caracteriza lagos 

e reservatório com cinco classes categóricas e apresenta a caracterização qualitativa, tanto 

quanto a biota quanto ao uso múltiplo, de acordo com o (QUADRO 3). 
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Quadro 3 – Classificação trófica de lagos e reservatórios. 

Categoria 
Caracterização limnológica 

Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico 

Biomassa Bastante baixa Reduzida Média Alta Bastante alta 

Fracção de 

algas verdes 

e/ou 

cianofíceas 

Baixa Baixa Variável Alta Bastante alta 

Macrófitas 
Baixa ou 

ausente 
Baixa Variável Alta ou baixa Baixa 

Dinâmica de 

produção 
Bastante baixa Baixa Média Alta Alta, instável 

Dinâmica de 

oxigênio na 

camada 

superior 

Normalmente 

saturado 

Normalment

e saturado 

Variável em 

torno da 

supersaturaçã

o 

Frequentement

e 

supersaturado 

Bastante 

instável, de 

supersaturação 

à ausência 

Dinâmica de 

oxigênio na 

camada 

inferior 

Normalmente 

saturado 

Normalment

e saturado 

Variável 

abaixo da 

saturação 

Abaixo da 

saturação à 

completa 

ausência 

Bastante 

instável, de 

supersaturação 

à ausência 

Prejuízo aos 

usos 

múltiplos 

Baixo Baixo Variável Alto Bastante alto 

Fonte: adaptado de Vollenweider (1983) citado por Salas e Martino (1991) 

 

No objetivo de enquadrar os ecossistemas lacustres em uma classificação trófica, 

vários autores apresentam modelagem matemática com variáveis  distintas, seja unicamente 

pela concentração de nutrientes, como na Tabela 1, também pela transparência, ou pela soma 

de varias variáveis. 

  

Tabela 1 – Faixas próximas de valores de fósforo total para os principais graus de trofia.  
Classe de trofia Concentração de fósforo Total na represa (mg/m³) 

Ultraoligotrófico < 5 

Oligotrófico < 10 – 20 

Mesotrófico 10 – 50 

Eutrófico 25 – 100 

Hipereutrófico > 100 
Fonte: Von Sperling (1994) citado por von Sperling (2005) 

 

Von Sperling (2005) explica a superposição de faixa de concentração de fósforo 

devido à dificuldade em estabelecer faixas especificas, apresentadas na Tabela 1. Desta forma, 

Esteves (1998) recomenda ponderação à classificação de lagos tropicais baseada a um único 

indicador, e sugere que seja baseado no maior numero possível de variáveis e características 

para a classificação de um ecossistema aquático. Algumas variáveis limnológicas para análise 

da qualidade da água de ambiente antrópico são apresentadas por Marotta (2008, p. 68): 
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Entre as variáveis limnológicas utilizadas na avaliação da qualidade da 

água, as quais são diretamente influenciadas pelo uso do solo na bacia de drenagem, 

destacam-se as concentrações de fósforo, nitrogênio, oxigênio dissolvido e clorofila 

a, bem como os valores de pH, turbidez e densidade de coliformes fecais e totais.  

  

Lamparelli (2004), baseando-se em relações entre variáveis e modelos matemáticos 

propostos por vários autores, estabeleceu uma equação criando um novo critério com 

distinção para a classificação trófica de ambientes lóticos e de ambientes lêntico. 

Para ambientes lênticos, a autora propõe a média (Equação 3) de duas equações 

baseadas em valores de clorofila a, (Equação 1) e Fósforo total (Equação 2) somados a 

constantes pré-definidas. A autora propõe a faixa de valores definidos para classificação do 

nível de trofia como apresentado na Tabela 2, caracterizado pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB, 2007) apud Agencia Nacional das Águas (ANA, 2017), de 

acordo com o (QUADRO 4). 

 

))2ln/))(ln34,092,0((6(10)( ClCLIET    Equação (1) 

))2ln/))(ln42,077,1((6(10)( PTPTIET    Equação (2) 

2/)()( PTIETClIETIET      Equação (3) 

 

 Em que, Fósforo Total (PT) e clorofila-a (Cl) são expressos em µg.L
-1

.  

 

Gouveia et al., (2014) explica o uso dessas variáveis para determinação do IET, visto 

que o fósforo é considerado um agente causador do processo de eutrofização e a clorofila-a 

seria uma resposta do corpo hídrico ao agente causador. 

 

Tabela 2 – Índice de Estado Trófico (IET) e equivalência com medidas de Fósforo Total, Clorofila-a e 

Transparência (S) em reservatórios. 

Nível trófico Fósforo Total mg.L
-1

 Clorofila a µg.L
-1

 S (m) IET 

Ultraoligotrófico ≤ 0,008 ≤ 1,17 ≥ 2,4 ≤ 47 

Oligotrófico 0,008 < PT ≤ 0,019 1,17 < Cl  ≤ 3,24 2,4 > S ≥ 1,7 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 0,019 < PT ≤ 0,052 3,24 < Cl ≤ 11,03 1,7 > S ≥1,1 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 0,052 < PT ≤ 0,120 11,03 < Cl ≤ 30,55 1,1 > S ≥ 0,8 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 0,120 < PT ≤ 0,233 30,55 ≤ Cl ≤ 69,05 0,8 > S ≥ 0,6 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico > 0,233 > 69,05 < 0,6 >  67 
Fonte: Adaptado de Lamparelli (2004)  
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Quadro 4 – Características principais dos níveis tróficos.  

Nível trófico Características 

Ultraoligotrófico Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 

insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da água. 

Oligotrófico Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 

interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da presença de 

nutrientes. 

Mesotrófico Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis implicações 

sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 

Eutrófico Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, com 

redução da transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 

ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da 

concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 

Supereutrófico Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, de 

baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 

ocorrem com frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a 

ocorrência de episódios florações de algas, e interferências nos seus múltiplos 

usos. 

Hipereutrófico Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de 

matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, 

associado a episódios florações de algas ou mortandades de peixes, com 

consequências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as 

atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 
Fonte: CETESB (2007) apud Agencia Nacional das Águas ANA (2017) 

 

Por conta da variabilidade sazonal o grau de eutrofização de um corpo hídrico pode 

apresentar variações no decorrer do ano, havendo épocas em que a concentração de nutriente 

seja maior e épocas mais limitados, (CETESB, 2009). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná está localizado no centro-leste do estado de Rondônia e no 

ano de 2010 tinha uma população de 116.610 habitantes de acordo com o censo demográfico 

2010, com população estimada para o ano de 2015 de 130.419 habitantes (IBGE, 2010). 

De acordo com o boletim climatológico de Rondônia do ano de 2010, foram 

registradas para as estações climatológicas de Ji-Paraná, a temperatura média anual do ar de 

25,7ºC, e precipitação de 1.962,8 mm/ano (SEDAM, 2010). 

A área de estudo constitui-se em uma unidade de uso sustentável (Lei Federal Nº 

9.985/2000), pois é categorizada como Área de Proteção Ambiental – APA, pelo Decreto 

6419/2002, e denominada Parque Ecológico Municipal de Ji-Paraná (PEM) Lagoa dos 
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Buritis, criado pela Lei Municipal Nº 1091/2001 com introdução de modificação de área pela 

lei Municipal Nº 2.759/2014. 

A flora do parque é também protegida pelo decreto municipal nº 1969/2013 (Lei dos 

buritizais), sendo caracterizado como buritizais a espécie Mauritia flexuosa, de grande 

incidência na área, sendo esta definida como área de relevante interesse ecológico pelo 

SNUC. 

O PEM possui uma área total de 46,4884 ha e está localizado parcialmente na 

microbacia hidrográfica do igarapé Riachuelo, segundo distrito do município de Ji-Paraná, 

(FIGURA 2).  

 

Figura 2 - Mapas de Localização do Parque Ecológico Municipal de Ji-Paraná Lagoa dos Buritis. 

 

O PEM tem por finalidade, segundo o artigo 3º da Lei Municipal Nº 1091/2001, a 

preservação da fauna, flora e a beleza natural do ambiente, sendo uma área de inundação 

influenciada por duas teorias ecológicas de sistema lótico: a de pulsos de inundação, e de 

descontinuidade serial. O parque possui duas lagoas, sendo uma maior e natural, alimentada 

pelo igarapé Riachuelo e que tem como exutório o rio Machado, e outra de menor tamanho, 
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criada a partir do represamento de uma área alagada, criado em seu contorno uma pista de 

caminhada, sendo que esta lagoa não possui ligação direta com o rio Machado. 

Possui no seu interior o 2º grupamento de bombeiro militar do estado de Rondônia, 

um palco para eventos, a sede da secretaria municipal do meio ambiente (SEMEIA), quadras 

poliesportivas, empresa de extração de areia, academia da terceira idade e playground. A 

região no entorno do parque é composta por áreas residenciais, empresas com alto potencial 

poluidor, a BR-364, e o rio Machado. 

 

 

3.2 PONTOS AMOSTRAIS E COLETA 

 

Os pontos de monitoramento para coleta de amostras de água foram determinados 

por meio de amostragem não probabilística, escolhidos por conveniência, de forma que 

representasse ao máximo a área das lagoas. Foram escolhidos 6 pontos em cada lagoa, 

(FIGURA 3). 

 

 
 Figura 3 – Pontos de coleta de água nas lagoas do Parque Ecológico Municipal de Ji-Paraná Lagoa 

dos Buritis  
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As campanhas aconteceram de forma a abranger as variações sazonais delimitadas 

pelo fluxo de vazante e enchente do Rio Machado. Tais variações podem ser observadas nos 

dados da série histórica da estação 15560000 Ji-Paraná do sistema de monitoramento 

hidrológico da ANA, como representado na (FIGURA 4).  

Figura 4 – Dados de vazão média mensal do Rio Machado para o período de estudo, de Janeiro de 

2016 a Abril de 2017 para a estação fluviométrica de Ji-Paraná (Cód. 15560000).  

 

Sendo definido a priori o regime fluviométrico em quatro períodos através da serie 

de dados de 10 anos apresentada pela ANA (FIGURA 5). 

 

 

Figura 5 - Vazão média mensal da série histórica de 10 anos (1996 a 2006) no rio Ji-Paraná, para a 

estação fluviométrica de Ji-Paraná (Cód. 15560000). 
Fonte: dados da ANA (2015) apud PINTO (2015) 
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As informações referentes as campanhas estão descritas no (QUADRO 5). Adotou-se 

a divisão em períodos sazonais pela variável vazão, para acompanhar o volume de água das 

lagoas, dado que o transbordo do Rio Machado é um dos fatores que garante a manutenção do 

sistema alagadiço, com o propósito de observar se o Rio Machado é um agregador de 

nutrientes ao ambiente de inundação ou dispersador de nutrientes antrópicos deste ambiente. 

Complementarmente Webler et al., (2013) reforçam a relação da dinâmica 

hidrológica com a dinâmica climática ao definir o período úmido característico de janeiro à 

março, úmido-seco de abril a junho, seco de julho a setembro e seco-úmido de outubro a 

dezembro. 

 

Quadro 5 – Campanhas realizadas e suas respectivas datas, de acordo com o período sazonal da série 

histórica de 10 anos. 

Períodos Data 

1ª campanha Vazante (transição)  06 de Maio 

2ª campanha Seca 07 de Julho 

3ª campanha Enchente (transição) 09 de Novembro  

4ª campanha Cheia 15 de Março 

  

Para a aquisição das amostras foi necessário o uso de barco a remo na lagoa 01 com 

propósito de alcançar os pontos mais internos da lagoa, zona limnética. Para as coletas na 

lagoa 02 foi necessário o uso de uma haste com um coletor acoplado para coleta próxima as 

margens, que compreende a zona litorânea, pois a condensação de macrófitas aquáticas 

existente na lagoa impossibilitou a navegação.  

Para cada campanha foram utilizadas 12 garrafas de água mineral de 500 mL, sendo 

1 recipiente para cada ponto. A água mineral era despejada no momento da coleta, e após o 

envase  cada garrafa era numerada, envolvida com papel alumínio e acondicionados em caixa 

térmica com gelo, para posterior análise das variáveis: Clorofila a, nitrogênio amoniacal, 

nitrito, fósforo total, e microbiológicas.  

 Complementarmente, foram utilizados 24 frascos de DBO com tampa e encaixe 

esmerilhado sendo envasado dois recipientes por ponto, para estes recipientes as amostras 

foram coletadas de modo que não houvesse turbulência evitando inserção de oxigênio na 

amostra, em um dos frascos eram inseridos os reagentes para fixação do oxigênio (0,25mL de 

sulfato manganoso e 0,25mL de azida sódica), os frascos eram enumerados, identificados para 

análise imediata de Oxigênio Dissolvido ou para a incubação da análise de DBO5
20

; e 

acondicionados em caixa com proteção aos raios de luz.  
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 3.3 VARIÁVEIS ANALISADAS 

  

As variáveis físicas, químicas e microbiológicas analisadas com respectivas 

metodologias de análise estão descritas no (QUADRO 6). 

 

Quadro 6 – Análises realizadas e respectivas unidades e métodos  
Variável Unidade Metodologia 

Temperatura da água °C 
Medidas in loco através de medidor portátil PH 

METER Lutron PH-221 

pH - 
Medidas  in loco através de medidor portátil PH 

METER Lutron PH-221 

Nitrogênio Amoniacal mg.L
-1

 Método Espectrofotometria (APHA, 2005) 

Nitrito μg.L
-1

 Método Espectrofotometria (APHA, 2005) 
 

Fósforo Total mg.L
-1

 Método Espectrofotometria (Adaptado APHA, 2005) 

Oxigênio Dissolvido – 

OD 
mg.L

-1 Medidas in loco por meio de sonda (HOMIS modelo 

HOD-8403) e NBR 10559 (ABNT, 1988) 

Demanda Bioquímica 

de Oxigênio - DBO5,
20

 

mg.L
-1

 NBR 12614 (ABNT, 1992) 

Clorofila a μg.L
-1

 
espectrofotométrico monocromático adaptado 

CETESB (2014) 

Coliformes totais UFC.100mL
-1

 

 

Membrana filtrante em meio cromogênico (APHA, 

2005) E. Coli 

 

As análises de nitrogênio amoniacal, Nitrito e Fósforo Total seguiram a padronização 

proposta pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2005), as análises foram realizadas nos Laboratório de Limnologia e Microbiologia 

(LABLIM), no Laboratório de Hidrogeoquímica, da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) campus de Ji-Paraná. 

Para a determinação do fósforo total, não foi possível a autoclavagem das amostra, 

de modo que foi utilizada uma adaptação da metodologia supracitada, que apresenta bons 

resultados para amostras com concentrações acima de 2 mg.L
-1, desta forma, os valores 

inferiores a esta concentração não representam fidedignamente a concentração do fósforo 

total, certo que a não realização do processo de autoclavagem não incorpora a análise as 

quantidades de fósforo condensados em partículas e detritos, resultando em valores 

subestimados desta variável.  

Para a realização das análises microbiológicas na primeira campanha foram filtradas 

100 mL de amostra com diluições de 1:100, 1:1000 e 1:10000, para determinação da melhor 

diluição para as campanhas seguintes, adotando a diluição de 1:1000. As análises foram 

realizadas com material autoclavado, membranas de acetato de nitrato com porosidade de 
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0,45 µm e espessura de 0,4 mm e meio de cultura vertido em placas de Petri de acrílico, 

incubado em estufa por 24 horas à 35ºC para realização da contagem das Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC). 

 A análise de DBO5
20

 foi realizada a partir da segunda campanha após observar o 

excesso de carga orgânica presente na lagoa 02. Desta forma a análise de OD que na primeira 

campanha foi realizada in loco por meio de sonda passou a ser realizado pelo método 

titulométrico, sendo a análise de DBO5
20

 realizada 5 dias após as coletas, ficando a amostra 

incubada em estufa à 20ºC. 

 Para a extração de pigmentos para análise de clorofila, foram filtrados 300 ml das 

amostras em filtro de microfibra de vidro, com porosidade de 0,7μm e. Os filtros 

permaneceram envolvidos em papel alumínio e congelados até a realização das análises.  

O procedimento das análises de clorofila a, se deu por meio de etanol quente, onde 

foram aquecidos (banho Maria à 75º C por 5 minutos) recipientes individuais com as 

membranas contendo o material filtrado e 5ml de etanol 95%. Após o aquecimento, os tubos 

foram inseridos em água fria para realizar o choque térmico e então mantidas por 6 horas na 

geladeira ao abrigo de luz, após este período o material foi centrifugado na velocidade de 

3000 rpm por 20 minutos. No espectrofotômetro, o sobrenadante foi lido em absorbância nos 

comprimentos de ondas 664 e 750, posterior as leituras eram adicionados 0,1 mL de HCl com 

concentração de 1 mol para cada mL de amostra, deixado descansar por 5 minutos e então 

refeita as leituras nos mesmos comprimentos de onda. Esta metodologia foi adaptada de 

“Jespersen e Christoffersen (1987), Nõges e Solovjova (2000), Pereira (2011) e do Protocolo 

de Monitorização e Processamento Laboratorial da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 

2009)” (PINTO, 2015 p.26). 

As medições de temperatura e pH se deram in loco por meio de sonda, na lagoa 1 foi 

inserindo a sonda diretamente na coluna d’água nos pontos de coleta, e na lagoa 2 através da 

inserção da sonda no recipiente coletor de amostras. 

Na lagoa 1, foram realizadas ainda medições de profundidade com haste graduada e 

transparência por meio do disco de Secchi.  
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3.4 GEOPROCESSAMENTO 

 

3.4.1 Delimitação de bacia  

 

A delimitação da bacia em estudo foi extraída dos dados da imagem da Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM), dados que apresentam resolução espacial de 30 metros, obtidos 

no site da United States Geological Survey (USGS). Para extração dos limites da bacia 

hidrográfica utilizou-se do software Arcmap 10.1 versão Trial, adquirido no site da 

Environmental Systems Research Institute (ESRI).  

É importante observar que a delimitação apresentada avança sobre o Rio Machado, o 

que pode ser explicado pela falha da imagem SRTM que não define a margem direita do rio, 

não delimitando a ilha conhecida por ilha do coração. 

 

3.4.2 Limites, áreas, e edificações do Parque Ecológico Municipal (PEM) Lagoa dos 

Buritis 

 

Para a criação do polígono da área do PEM não foi possível utilizar os ângulos e 

azimutes do memorial descritivo da Lei 2759/2014. Desta forma, o polígono presente na Lei 

foi georreferenciado e confrontado com os arquivos shapefile georreferenciados do 

arruamento municipal e imagem multiespectral de satélites RapidEye. Sequencialmente foi 

elaborado um novo shapefile seguindo os limites traçados da figura disposta na Lei, e então, 

verificado se o tamanho da área era corresponde ao que consta na mesma. 

 Para a criação de polígonos das obras existentes e das obras em execução do PEM, 

assim como a definição da área da lagoa, foram confrontadas imagens do Google Earth 

georreferenciadas e o projeto arquitetônico de revitalização do PEM, cedido pela Secretaria de 

Planejamento de Ji-Paraná (SEPLAN). 

 A delimitação das áreas de preservação permanente foi realizada por meio da 

ferramenta Buffer do software Arcmap, com determinação de largura mínima disposta na Lei 

Nº 12.651/2012. Para esta delimitação foram identificadas a APP do Rio Machado, da lagoa 2 

e do Igarapé Riachuelo. 

 Considerando a calha do Rio Machado entre a ilha do Coração e a margem direita de 

50 a 200 metros, aplicou-se uma área de APP de 100 metros. Para o Igarapé Riachuelo, que 

apresenta largura inferior a 10 metros, foi aplicado 30 metros de APP, e para a lagoa, 30 

metros de largura por sua localização urbana, como preconiza a referida Lei. 
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3.4.3 Determinação da densidade populacional 

 

Para a elaboração do mapa dasimétrico da bacia hidrográfica do Igarapé Riachuelo 

foi utilizado o Processamento Digital de Imagens (PDI), e manipulação de tabelas em 

ambiente computacional. 

Para o PDI foi utilizada a imagem multiespectral de satélites RapidEye, com 

resolução espacial de 5 metros e imageada dia 24 de junho de 2015, com órbita 20340, cena 

19, adquirida no site do Ministério do Meio Ambiente (MMA), na plataforma geo catálogo, 

acessível por meio de solicitação especifica para os órgãos públicos.  

O PDI foi realizado no software Arcmap 10.1, onde a imagem foi categorizada  em 

duas classes: URBANO (área impermeabilizada) e VAZIO, a fim de limitar a densidade 

populacional em áreas habitadas, eliminando espaços baldios, recortes de vegetação 

remanescente, corpo hídrico e outros; posteriormente classificada pelo método Maximum 

Likelihood Classification (classificação máxima verossimilhança), definido como uma 

classificação supervisionada, que consiste na classificação da imagem ponto a ponto, 

doravante de classes definidas pelo supervisionador. Após a classificação, o resultado foi 

convertido de raster para polígono, e excluída a classe vazio.  

A manipulação de tabelas consistiu na integração de dados vetoriais dos setores 

censitários, e da população censitária do ano de 2010 do IBGE, ficando cada polígono de 

setor censitário com sua respectiva população do ano supracitado, possibilitando refinar o 

cálculo da densidade populacional.  

 

3.4.4 Variação espacial do índice de estado trófico (IET) por Interpolação Estatística 

 

 Para compreender a variação espacial do IET, os dados obtidos das análises do IET 

foram espacializados nos pontos de coleta, e então aplicado o interpolador Kriging pelo 

método Kriging ordinária, ferramenta esta disponível no software Arcmap 10.1. O Kriging é 

um método de interpolação estatística que pressupõem que a distancia entre os pontos reflete 

uma correlação espacial que pode explicar a variação na superfície, a krigagem ordinária 

pressupõem que não existe média constante, ou seja, não há uma tendência, este método é 

amplamente utilizado para diversas aplicações, como ciências da saúde, geoquímica e 

modelagem de poluição (COLIN CHILDS, 2014). 
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3.5 ANÁLISES DE DADOS 

  

 Os dados obtidos por meio das análises físico-químicas e microbiológicas foram 

tabelados no software Excel 2007 da Microsoft Office, onde foram automatizadas fórmulas 

para a conversão de valores, bem como realizada a aplicação de estatística descritiva, e 

elaboração de gráficos.   

 Para a qualificação dos dados, inicialmente foi utilizado o teste de normalidade para 

cada uma das lagoas por meio do teste de Shapiro-Wilk realizado no software Action Stat 3.1 

da Estatcamp. Rejeitou-se e hipótese de normalidade para os valores de Fósforo Total, Nitrito, 

clorofila a, Oxigênio dissolvido, IET, apenas os valores de nitrogênio amoniacal apresentaram 

normalidade (p-valor>0,05). 

 Desta forma, para verificação da diferença entre os períodos amostrados das análises 

que não seguiram normalidade, foi aplicada estatística não-paramétrica de Kruskal-Wallis, 

com nível de significância de (α) 0,05. E para a análise que apresentou normalidade, para este 

mesmo fim aplicou-se o teste de comparação múltipla, teste de Tukey, compreendido pelo 

conjunto de análise de variância (ANOVA). 

 Complementarmente foi aplicado para os dados de Fósforo, Nitrito, clorofila a e para 

o IET o teste não-paramétrico de Wilcoxon pareado com nível de significância (α) de 0,05 

entre os valores da lagoa 1 e da lagoa 2, a fim de denotar influencia da lagoa 2 sobre a lagoa 

1, como adotado por Silva (2016) em seu estudo sobre influencia da atividade cemiterial na 

qualidade da água. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 USO E OCUPAÇÃO DA MICROBACIA 

 

A microbacia do igarapé Riachuelo é definida pelo zoneamento urbano municipal 

como uma bacia urbanizada por zona residencial, zona residencial densa, e a faixa do eixo da 

BR-364, sendo esta uma zona especial  (Plano Diretor Municipal, 2012). 

A Figura 6 apresenta a distribuição populacional por densidade na bacia do igarapé 

Riachuelo, onde os espaços vazios são áreas livres de ocupação ou ocupação não 

impermeabilizada, como: praças públicas, terrenos baldios, vegetação remanescente, 

vegetação rasteira, áreas de inundação, etc.  
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Pode ser observado na margem direita do igarapé, que apesar da menor densidade, a 

mesma possui maior impermeabilização do solo, representado pela menor quantidade de 

espaços vazios e em toda a extensão do entorno do igarapé é nítido a pressão urbana sobre as 

APPs, apresentando elevada densidade no entorno da nascente. ara Ramos et. al (2015), esse 

tipo de mapeamento é de grande importância para o planejamento urbano e ambiental. 

A microbacia apresenta uma expansão imobiliária resultado da vultosa obra em 

andamento do empreendimento comercial (shopping), empreendimento este construído nas 

proximidades da nascente do Igarapé Riachuelo, que tem sofrido pressões devido à 

movimentação de solo, terraplanagem, fundação de obra civil.  

 

 
Figura 6 – Densidade populacional dasimétrica da microbacia do igarapé Riachuelo. Dados 

populacionais segundo o IBGE (2010). 

 

Bezerra (2014), ao analisar a mesma bacia constatou a susceptibilidade do corpo 

hídrico às interferências antrópicas, observou a inexistência de faixas verdes marginais do 

corpo hídrico e presença de resíduos sólidos urbanos no igarapé e suas mediações. 

A gestão de recursos hídricos nesta microbacia é de urgência importância, para 

resgatar o equilíbrio ambiental e assegurar que novos impactos ambientais não sejam 
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executados. A reorganização urbana, e gestão ambiental ainda são possíveis visto que nas 

proximidades do igarapé Riachuelo a infraestrutura urbana é quase inexistente. 

 

4.2. ANÁLISE DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL 

 

 O PEM apresenta inúmeras irregularidades, contrariando leis ambientais. O projeto 

de revitalização propõem obras em áreas que são de APP’s de acordo com novo código 

florestal, Lei Nº 12.651/2012, o que pode ser observado na (FIGURA 7). 

 

 
Figura 7 – Aplicação da Lei 12.651/2012 para composição de faixa de Área de Preservação 

Permanente (APP), e sede da secretaria municipal do meio ambiente (SEMEIA)  

 

De acordo com o Art. 4º da Lei 12.651/2012, “considera-se Área de Preservação 

Permanente, em zonas rurais ou urbanas ”, “as faixas marginais de qualquer curso d’água 

natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima”.  

Assim, para as margens do Rio Machado que compreende o PEM a APP deveria 

constar uma faixa de 100 metros, considerando os cursos d’água que tenham de 50 a 200 

metros de largura; bem como a faixa de 30 metros de APP, para os cursos d’água de menos de 
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10 (dez) metros de largura para o igarapé Riachuelo e para as áreas no entorno dos lagos e 

lagoas naturais, faixa com largura mínima de 30 metros, em zonas urbanas, deveria ser 

composta a APP da lagoa 2. 

Como pode ser observado na Figura 7, a sede da SEMEIA está sendo construída 

numa área de inundação sobre pilares com 2 metros acima do nível do solo, para que possa 

vencer futuras inundações, optou-se pela elevação de 2 metros de altura devido o nível da 

água na cheia recorde do município. 

 

4.2.1 Aspectos gerais dos pontos amostrados  

 

Na Lagoa 1, foi observada interferência humana nas características naturais, 

inicialmente com presença de macrófitas de folhas flutuantes pouco densas, posteriormente 

intensificação de macrófitas emergentes nas margens da lagoa, presença de fauna no ambiente 

aquático (peixes, tracajás e jacaré), resíduo sólidos descartável (copos, embalagem de 

alumínio, sacolas), sendo estes últimos descartados próximo ao ponto 4. Na lagoa há uma 

estrutura de alvenaria para regularizar a vazão “ladrão”, no qual encontrava-se repleto de 

resíduo sólido descartável, possivelmente carreado do interior da lagoa ou jogado pelos 

usuários do parque (FIGURA 8 -A, B). 

 

 

Figura 8 – A) Densidade de macrófita, ao fundo residências do entorno, próximo ao ponto de coleta 6; 

B) Fauna da lagoa e resíduos sólidos descartável e C) ponto de entrada de água da lagoa. 

A B 

C 
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 O ponto 6 é o ponto mais próximo às residências, e o ponto 1 encontrava-se próximo 

ao dreno que regula a vazão de entrada de água de outro ambiente inundado (FIGURA 8 - C).  

A Lagoa 2 Figura 9, possui maior interferência humana, a proximidade das empresas 

e residências faz pressão antrópica sobre a lagoa. Foi constatado lançamento de efluente 

líquido diretamente na lagoa, presença de resíduos sólidos urbano e de construção civil entre 

os pontos de coleta 10 e 11, os pontos 11 e 7 recebem contribuição de água pluvial por meio 

de drenos, respectivamente do interior de uma empresa e de uma rua. A lagoa é inteiramente 

coberta por macrófitas, que além dos aspectos visuais, o odor característico pode ser sentido 

em todos os períodos.  

 Ao redor da lagoa a vegetação é bastante escassa, apenas entre os pontos 11 e 12 se 

encontra uma vegetação arbórea plantada, com predominância de comunidades de sucessão 

ecológica intermediária, com nenhuma observação de fauna aquática, e com presença de 

capivaras (FIGURA 9 – E). 

Foi observada a mudança da coloração da água da lagoa e do igarapé Riachuelo, 

comparando-se o inicio das coletas em maio de 2016, com a última coleta em março de 2017, 

presume-se que o motivo da mudança de coloração esteja relacionado com o material 

particulado arrastado do canteiro de obras em execução próximo a nascente do igarapé, visto 

que o mesmo também mudou de coloração, e também das obras de pavimentação próximo ao 

ponto 10. 

 

 

Figura 9 – A) Efluente bruto líquido despejado na lagoa próximo ao ponto 10; B) Resíduos sólidos 

despejado ao entorno da lagoa, ponto 11; C) dreno de água pluvial lançado do interior de uma 

empresa; D) drenagem pluvial da rua Tenente Antonio João, desembocando próximo o ponto de coleta 

7; E) Fauna de hábitos semi-aquáticos; F) Lagoa coberta por macrófitas aquáticas.  

A D B 

  A 

C 

E F 
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4.2.2 Comportamento da lâmina de água da Lagoa 1 

 

 O comportamento da lâmina d’água seguiu o padrão de vazão apresentado pelo Rio 

Machado, porém pode-se observar que durante a vazante, maio de 2016, apresentou menor 

variação na profundidade, bem como na transparência no período de seca (FIGURA 10). O 

gráfico aponta também a pouca diferença de profundidade entre as coletas do período de 

enchente de novembro de 2016 e de cheia de Março de 2017, resultado da precipitação pouco 

expressiva entre esses períodos, sendo mais expressiva do período de seca para enchente. 

  

 
Figura 10 -  Relação profundidade e transparência da lagoa 1, por ponto, para os períodos sazonais.  

 

 O ponto 6 no período de seca e enchente apresentou baixa profundidade, com isso 

era possível ver o disco de Secci tocando o fundo da lagoa, e por este motivo, não houve 

diferença entre a profundidade e a transparência. 

 Durante o período de vazante não foi possível avaliar a transparência, desta forma 

mediu-se unicamente a profundidade para compreender o comportamento da lagoa nos 

períodos sazonais. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS FISÍCO-QUIMÍCAS DA ÁGUA 

 

 Os valores médios e os desvios padrão das variáveis físico-químicas mensuradas na 

lagoa 1 constam na Tabela 3, bem como, na Tabela 4 estão os valores equivalentes da lagoa 2. 

Os mesmos serão discutidos nos tópicos subsequentes. 
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Tabela 3 - Valores de médias e desvios padrão (±DP) das variáveis físico-químicas obtidas para cada 

ponto de monitoramento da lagoa 1. 

    LAGOA 01   

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

VARIÁVEL  UNID. MÉDIA ± DP 

Temperatura °C 27,6±1,19 27,7±0,91 27,7±0,96 27,7±0,83 27,9±0,77 28,1±074 

pH - 6,67± - 7,28± - 7,01± - 6,94± - 6,84± - 7,31± - 

Amônia mg.L
-1

 1,30±0,00 1,19±0,67 1,18±0,37 1,13±0,06 0,85±0,48 1,00±0,50 

Nitrito μg.L
-1

 <5±0,48 5,46±5,84 5,43±5,70 <5±5,78 5,16±6,07 <5±2,64 

Fósforo T. mg.L
-1

 1,64±0,98 1,65±1,03 1,70±1,12 1,47±0,81 1,41±0,81 1,73±0,99 

O.D. mg.L
-1  0,76±0,78 1,55±1,24 2,57±1,84 1,15±0,64 1,44±0,83 1,11±0,91 

DBO mg.L
-1 

 0,57±0,33 0,39±0,26 1,63±1,92 0,37±0,43 0,59±0,55 0,61±0,00 

Clorofila a μg.L
-1

 7,16±7,89 5,87±4,00 7,80±5,86 7,59±5,89 8,87±7,85 9,51±7,68 

 

Tabela 4 - Valores de médias e desvios padrão (±DP) das variáveis físico-químicas obtidas para cada 

ponto de monitoramento da lagoa 2. 

   LAGOA 02   

  P7 P8 P9 P10 P11 P12 

VARIÁVEL UNID. MÉDIA ± DP 

Temperatura °C 27,6±0,85 27,9±1,07 28,0±2,54 27,4±1,20 27,5±0,85 27,9±1,02 

pH - 6,76± - 6,80± - 6,82± - 6,95± - 7,07± - 6,88± - 

Amônia mg.L
-1

 1,25±0,07 1,30±0,29 0,97±0,60 1,44±0,48 1,16±0,05 0,96±0,26 

Nitrito μg.L
-1

 <5±2,36 <5±1,38 <5±1,15 7,08±8,48 <5±5,42 <5±8,76 

Fósforo T. mg.L
-1

 1,15±0,42 1,06±0,44 1,87±1,25 1,17±0,35 1,04±0,35 0,98±0,51 

O.D. mg.L
-1  0,82±0,44 1,25±0,48 4,37±3,63 1,50±0,47 1,37±0,65 1,72±0,28 

DBO mg.L
-1 

 0,69±0,55 0,71±0,84 5,51±0,19 0,17±0,43 0,73±0,49 0,23±0,67 

Clorofila a μg.L
-1

 6,30±4,81 5,45±2,73 14,0±10,5 13,1±6,95 10,5±5,07 7,58±4,12 

 

4.3.1 Temperatura e Potencial hidrogeniônico  

 

“A temperatura exerce influência marcante na velocidade das reações químicas, nas 

atividades metabólicas dos organismos e na solubilidade de substâncias.” (BRASIL, 2006 

p.45) reitera ainda que a temperatura em ambientes aquáticos brasileiros em geral situam-se 

entre 20ºC a 30ºC.  



41 
 

Os valores obtidos, ilustrados na Figura 11, apresentam significativas variações do 

período de enchente para os demais períodos (vazante, seca e cheia), na lagoa 1. Ressalva-se 

que em todos os períodos de coleta foi mantido o mesmo padrão de horário para as análises.  

Para a lagoa 2, os valores médios entre os pontos foram de 27,4°C na seca, 28,6°C na 

enchente e 27,7ºC na cheia, para o período de vazante não foi possível medir a temperatura da 

lagoa 2. A variação dos valores para a lagoa 2 pode estar relacionada ao banco de macrófitas 

que se deslocava na extensão da lagoa interceptando a radiação solar. No ponto 9, no período 

de cheia devido à elevação da coluna d’água, o espelho d’água que era influenciado pelas 

plantas ficava mais exposto a radiação solar. 

Comparados aos dados de Ishii (2016), que obteve os valores de temperatura de 

27,4°C, equivalente ao período de seca, 30,6°C na enchente e 28,27°C no período de cheia, os 

valores apresentam-se próximos ao desta pesquisa. 

 

 
Figura 11 – Variação da temperatura da água das lagoa 1 e 2 nos pontos de coleta por período sazonal 

 

Para Esteves (1998, p.64) “o potencial hidrogeniônico (pH) pode ser considerado 

como uma das variáveis ambientais mais importantes” porém o autor exige ponderação na 

interpretação, pois inúmeros fatores podem influenciá-lo. 

Para o período de vazante obteve-se os valores médios de 7,07 para a lagoa 1 e 7,11 

para a lagoa 2, no período de seca os valores médios de 6,91 e 6,81, no período de enchente 

6,78 e 6,71 e de cheia 7,15 e 6,94, para as lagoas 1 e 2 respectivamente.  

Ishi (2016), em seu trabalho em piscicultura em Ji-Paraná encontrou valores médios 

de pH equivalente ao período de vazante de 6,9, na cheia 6,5 e na seca 7,9.  
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Para melhor interpretação, a Resolução CONAMA 357/2005 preconiza para todas as 

classes de água doce os limites máximos e mínimos permitidos de pH que é de 6,0 a 9,0, 

estando todos os pontos dentro da faixa permitida. Os valores de pH das lagoas 1 e 2 estão 

dispostos na (FIGURA 12).   

 

 
Figura 12 – Variação do potencial hidrogeniônico (pH) das lagoa 1 e 2, por ponto, para os diferentes 

períodos sazonais. A linha vermelha tracejada delimita a faixa de valores estabelecida pela Resolução 

CONAMA 357/2005. 

 

4.3.2 Nitrogênio amoniacal e Nitrito  

 

De acordo com estudos realizados previamente, em Limnologia, quando se encontra 

referências sobre a concentração de amônia, na maioria dos casos, estão englobadas as 

concentrações das duas formas de nitrogênio amoniacal (NH3 + NH4
+
), (ESTEVES, 1998). 

O nitrogênio amoniacal desta pesquisa foi mensurado apenas nos períodos de seca e 

de cheia, apresentando valor médio pra seca na lagoa 1 com concentração de 1,36 mg.L
-1

 e 

1,19 mg.L
-1 

para a lagoa 2. Na cheia, foram obtidas concentrações médias de 0,86 mg.L
-1

 e 

1,17 mg.L
-1

 para a lagoa 1 e 2 respectivamente.  

O nitrogênio amoniacal apresentou valores abaixo dos padrões estabelecido pela 

Resolução do CONAMA 357/05, estando em conformidade com os valores máximos 
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permitido de 3,7 mg.L
-1

 para pH ≤ 7,5 e de 2,07 mg.L
-1

, para 7,5 < pH ≤ 8,0 em corpos 

hídricos de classe II, considerando que alguns valores pH estiveram acima de 7,5. 

Para a variável nitrito a resolução CONAMA 357/2005 estabelece para corpos 

hídricos de todas as classes de água doce valores máximos permitidos de 1,0 mg.L
-1

, e as 

concentrações encontradas nesta pesquisa estão ínfimo às exigências da resolução.  

A lagoa 1 apresentou valor máximo de 12,20 μg.L
-1

, mínimo 0,87 μg.L
-1

 sendo que a 

média ficou em 4,39 μg.L
-1

. Para a lagoa 2 os valores de máximo e mínimo são 13,08 μg.L
-1 

13,08 μg.L
-1

, respectivamente e com média de 3,76 μg.L
-1

. Considerando que as análises não 

foram realizadas no período de vazante,  

Valores próximos a desta pesquisa foram encontrados por Buzelli e Cunha-Santino 

(2013), com concentração de nitrito de 1,17 mg.L
-1

 no período de estiagem e 0,08 mg.L
-1

 para 

as chuvas, no reservatório de Barra Bonita, SP. 

Bezerra (2014) encontrou altos valores de nitrato (NO
3-

) no igarapé Riachuelo, 

tributário da lagoa 2. O referido autor encontrou picos elevados de 12,84 mg.L
-1

, com média 

variando de 4,12 mg.L
-1

 e 6,93 mg.L
-1

. Ainda de acordo com o autor, o “nitrato é a forma de 

nitrogênio em estágio final de decomposição para cursos hídricos” (p.49). Fator que pode 

explicar os valores pouco expressivo de nitrito desta pesquisa, acarretado pela conversão do 

nitrito a nitrato. 

Reforçando os baixos valores encontrados, Silva (2016) defende que o nitrogênio 

amoniacal e nitrito são íons estáveis de fácil oxidação por bactérias distintas desta forma 

determinam poluição recente do meio, no qual o nitrogênio amoniacal e o nitrito podem ter 

sofrido oxidação, visto que configura a oxidação do nitrogênio amoniacal para nitrito e de 

nitrito para nitrato.  

Para Esteves (1998, p. 84), “em lagos, a concentração de nitrito comparada com as 

concentrações de nitrogênio amoniacal e de nitrato, é baixa. Somente em lagos poluídos a 

concentração de nitrito pode assumir valores significativos”.  

Porém, von Sperling (2005) afirma que em estágio intermediário da poluição, em um 

curso de água, os valores de nitrito se apresenta em menores concentrações. 

Outro fator que pode ter determinado o baixo valor de nitrogênio amoniacal e nitrito 

é apresentado por Barthel (2007) e Quegue (2011), onde o transporte convectivo de oxigênio 

captado pelas folhas das macrófitas e levado para as raízes, oxigena as rizosfera e favorece o 

processo de nitrificação e também a assimilação da amônia pelas plantas. 
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4.3.3 Fósforo Total 

 

Segundo Esteves (1998), o nutriente fósforo é na maioria das águas continentais o 

principal fator limitante de sua produtividade. Silva (2007, p.24) aponta a importância do 

fósforo como nutriente na participação de “processos metabólicos importantes, tais como: 

fotossíntese, respiração síntese protéica; sendo, portanto, um elemento essencial na cadeia 

alimentar dos ecossistemas aquáticos”. É apontado também como o principal responsável pela 

eutrofização artificial do ecossistema (ESTEVES, 1998). 

De acordo com os resultados de fósforo total obtidos, nota-se valores encontrados 

para todos os pontos excedendo o valor máximo recomendado pela a Resolução CONAMA 

3457/05, que é de 0,030 mg.L
-1

 para ambientes lênticos de classe 2 (FIGURA 13). 

 

Figura 13 – Variação da concentração de fósforo total (P) nas lagoas 1 e 2, por pontos, nos diferentes 

períodos sazonais. A linha vermelha tracejada delimita a faixa de valor máximo permitido estabelecido 

pela Resolução CONAMA 357/2005. 
 

Porém, tais concentrações poderiam apresentar-se ainda mais elevadas, visto que, de 

acordo com a metodologia utilizada, sem autoclavagem, as concentrações de fósforo 

condensados em partículas e detritos não são estimados, de toda forma, os dados são 

relevantes pois apontam elevadas concentrações de Fósforo do meio. 

 Os maiores valores encontrados foram na lagoa 1, contudo, os períodos de vazante e 

seca apresentaram valores significativos, o que pode ser explicado por Boyd e Gautier (2000), 

que, ao analisarem uma lagoa de criação camarão, observaram elevação de valores de fósforo 

durante a drenagem para captura de camarão, inferindo que com o aumento do fluxo da água 
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há liberação de fósforo do sedimento. Nesta lógica, o fósforo liberado se mantém em alta 

concentração no período da seca devido o baixo volume de água. 

A diminuição do fósforo no período de cheia pode estar relacionada com a diluição 

do aporte de fósforo e renovação do volume de água.  

Ishii (2016), encontrou valores médios de fósforo dissolvido em represas de 

piscicultura equivalente ao período de vazante de 1,75 mg.L
-1

; 0,80 mg.L
-1

 para o período de 

cheia e 1,09 mg.L
-1

 para o período de seca. Bezerra (2014), encontrou valores no igarapé 

Riachuelo inferiores a 0,80 mg.L
-1

 para todas os períodos, com valor médio mais baixo de 

0,15 mg.L
-1

 e mais alto de 0,25 mg.L
-1

. 

Bem et. al., (2013) em seu estudo no lago Barigui no estado do Paraná, considerado 

raso, encontrou valores mínimos de fósforo de 0,17 mg.L
-1

 e máximo de 0,52 mg.L
-1

, com 

médias para três pontos de análise de 0,25 mg.L
-1

, 0,22 mg.L
-1

, 0,35 mg.L
-1

, ainda que o 

mesmo esteja situado em área de intensa urbanização, industrialização e atividades agrícolas 

da Região Metropolitana de Curitiba. 

Brito (2012) obteve valores de fósforo para a zona pelágica na Lagoa  Dourada  em 

Paraopeba-MG com mínimo de 18 mg.L
-1

 e máxima de 158  mg.L
-1

 e para a zona litorânea  

mínima de 0 mg.L
-1 

 e máxima de 183 mg.L
-1

. BUZELLI e CUNHA-SANTINO, (2013) 

encontrou valores de 0,21 mg.L
-1

 para período de estiagem e para as chuvas 0,08 mg.L
-1

, no 

reservatório de Barra Bonita, SP. 

Von Sperling (2005) apresenta que o esgoto doméstico bruto enquadram-se com 

concentrações entre 4 e 12 mg.L
-1

,  

Os valores de fósforo para a lagoa 2 se mantiveram uniformes nos períodos de 

vazante, seca e enchente exceto para o ponto 9, que teve um elevado valor nos períodos de 

seca e enchente. Visto que a lagoa 2 recebe efluente líquido bruto,  a ciclagem do nutriente 

passa a ser realizada pelas macrófitas, garantindo a permanência do constante valor de fósforo 

no sistema. 

 

4.3.4 Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

 O oxigênio dissolvido (OD) é um gás essencial e fator limitante à manutenção da 

vida aquática em ambiente natural, a interação do OD na oxidação da matéria orgânica pode 

ser também um fator limitante no processo autodepuração de sistemas aquáticos naturais 

(CETESB,2017). Para Esteves (1998, p. 47), “as condições de hipoxia (baixa concentração de 
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oxigênio) ou mesmo anoxia, em lagos tropicais pode causar mortandade de peixes, mesmo em 

lagos totalmente livres de poluição”. 

 Desta forma, para a preservação da vida aquática a Resolução CONAMA 357/05 

define o valor mínimo de OD de 5 mg.L
-1

.  

Conforme exposto na Figura 14, exceto para o ponto 9, nos períodos de seca e cheia 

todos os dados não se enquadraram nas exigências  da resolução, apresentando condições de 

hipoxia com valores próximos de 0 mg.L
-1

.  

Os valores se apresentaram mais elevados nos períodos de seca e cheia para a lagoa 

1, essa mesma dinâmica foi encontrada por Ishii (2016) com média de 3,2 mg.L
-1

 no período 

correspondente ao de cheia, 5,2 mg.L
-1

 correspondente ao período de seca e 2,86 mg.L
-1 

no 

período correspondente ao de enchente. A elevação dos valores do ponto 3 pode ser explicado 

pela sua localização mais ao centro da lagoa, ambiente limnético sem interferência de 

macrófitas. 

 

 

Figura 14 – Oxigênio Dissolvido (OD) da lagoa 1 e 2, para os pontos de coleta nos diferentes 

períodos sazonais. A linha vermelha tracejada delimita a faixa de valores estabelecida pela Resolução 

CONAMA 357/2005. 
 

A lagoa 2 não apresentou grandes variações, exceto no ponto 9, nos mesmos 

períodos de seca e cheia. O ambiente do ponto 9 é raso com incidência direta de luminosidade 

com ausência de macrófitas flutuantes, fator que pode explicar a alta produção de oxigênio, 

decorrente da intensa atividade primária. 
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Para os demais pontos, a lagoa apresenta alta densidade de macrófitas flutuantes e 

emergentes, que são responsáveis pelo sombreamento do meio, impedindo o crescimento de 

outros vegetais e fotossintetizantes, além de liberar o oxigênio gerado na fotossíntese para 

fora da água (TOMAZ e BINI, 2003). 

Ribeiro (2007), durante todo período experimental da sua pesquisa com lagoas de 

estabilização, as mesmas se apresentaram cobertas por macrófitas aquáticas Eichhornia 

crassipes, resultando em valores de OD próximos de 0, fator similar ao desta pesquisa. O 

autor remete esses resultados a interferência na penetração de luz na coluna d’água, 

reduzindo, dessa forma, o processo fotossintético. 

Bezerra (2014) em seu estudo no tributário da lagoa 2, obteve valor máximo e 

mínimo para OD de 8,98 e 3,53 mg.L
-1

, respectivamente. Vale ressaltar que nesta pesquisa 

para o período de vazante a análise foi realizada in loco por meio de sonda. 

Silva (2007) define a Demanda Bioquímica de Oxigênio como sendo a medida da 

quantidade de oxigênio consumido no processo biológico de oxidação da matéria orgânica na 

água.  

As lagoas apresentaram baixa DBO, porém apresentaram consumo total do OD no 

período de enchente para a lagoa 1, bem como, nos pontos 7, 9, 10 para a lagoa 2 para o 

mesmo período e para os pontos 10, 11, e 12 no período de seca (FIGURA 15). 

 

 

Figura 15 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) da lagoa 1 e lagoa 2. 
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Na mesma via, baixos valores de DBO foram encontrados por Ishii (2016), com 

valor mínimo de 0,38 mg.L
-1

 e máximo de 5,2 mg.L
-1

 em todo seu período de pesquisa. Nesta 

pesquisa, entre os valores da lagoa 1 e lagoa 2, foram encontrado valores mínimo e máximo 

de 0,068 mg.L
-1

  e 5,37 mg.L
-1

, respectivamente. 

Com o objetivo de explicar os baixos valores de consumo de oxigênio para a 

oxidação da matéria orgânica, Barros et al., (2005) corrobora, apontando a eficiência da 

Eichhornia na remoção de nutrientes e matéria orgânica.  

Barthel (2007) explica a eficiência devido a simbiose que se estabelece na rizosfera 

entre a planta e a flora bacteriana favorecendo a degradação da matéria orgânica, o autor 

ainda cita os benefícios encontrado por Roquete Pinto et al. (1992) para as aguapés como, 

ação filtrante que detém por meio de suas raízes material particulado em suspensão como 

argila e partículas orgânicas; e ação bioquímica que assimila nutrientes das águas poluídas, 

criando uma intensa atividade bacteriana, responsáveis pela oxidação biológica da matéria 

orgânica, baixando a DBO e DQO. 

Diante destes apontamentos pode ser explicado os baixos valores de DBO desta 

pesquisa, uma vez que as coletas eram realizadas no meio dos bancos de macrófitas, podendo 

explicar a baixa concentração de matéria orgânica, e, consequentemente, a baixa necessidade 

de oxigênio para a degradação da matéria orgânica remanescente.    

 

4.3.5 Clorofila a 

 

A concentração de clorofila a apresentou uma variabilidade de 0,85 μg.L
-1 

no período 

de vazante a 27,7 μg.L
-1

 no período de cheia, apresentando valores médios para a lagoa 1 com 

concentração de 1,85 μg.L
-1 

na vazante 6,62 μg.L
-1

 na seca, 13,25 μg.L
-1 

na enchente e 9,48 

μg.L
-1

 na cheia. 

Os valores médios para a lagoa 2 foram de 4,06 μg.L
-1

 para o período de vazante, 

10,18 μg.L
-1

 para o período de seca, 13,25 μg.L
-1

, para o período de enchente e 10,50 μg.L
-1 

na cheia. Os valores encontrados, por ponto, estão expostos na (FIGURA 16).  
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Figura 16 – Concentração de clorofila a para as os pontos de coleta das lagoas 1 e 2, por período 

sazonal. A linha vermelha tracejada delimita a faixa de valores estabelecida pela Resolução 

CONAMA 357/2005. 

 

Duarte et al. (2012) encontraram valores elevados na Lagoa Jacuném, lagoa inserida 

no perímetro urbano do município do Espírito Santo em processo de eutrofização artificial 

devido o aporte de efluente doméstico e industrial lançado, com valores mínimo de 50 μg.L
-1

,  

máximo de 309,00 μg.L
-1

. Buzelli e Cunha-Santino (2013) também encontrou valores altos de 

214 μg.L
-1

 na estiagem e no período de chuva de 87,61 μg.L
-1

 no reservatório de Barra Bonita, 

SP. 

 Bem et al., (2013) encontraram valores médios de concentração de clorofila a de 

0,23 μg.L
-1

, 4,25 μg.L
-1

, 10,89 μg.L
-1

 com um valor máximo encontrado de 34,79 μg.L
-1

.O 

autor supracitado ainda observou que aumento da concentração de OD acompanha o 

crescimento do fitoplâncton. 

Nascimento (2012) encontrou valores médios de Clorofila-a no reservatório da UHE 

Samuel no estado de Rondônia para o período equivalente ao de enchente de 2,2 μg.L
-1

, na 

cheia de 2,7 μg.L
-1

, vazante de 4,00 μg.L
-1

 e seca de 4,7 μg.L
-1

. 

Brito (2012) obteve valores de clorofila a para a Lagoa Dourada  em Paraopeba-MG 

com concentrações mínima e máxima para a zona pelágica de 0 μg.L
-1

 e 3,15 μg.L
-1

 

respectivamente, e para a zona litorânea de 0 μg.L
-1

 para a mínima e 1,89 μg.L
-1

, máxima.  

 A resolução do 357/05 do CONAMA define como valor máximo permitido de 

clorofila para corpos hídricos de classe 2 a concentração de 30 μg.L
-1

, estando todos os 

valores encontrados na presente pesquisa enquadrados no limite da resolução. 
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Pinto (2015) em seus estudos no Rio Machado, ambiente lótico, do qual a área de 

estudo desta pesquisa pertence à sua várzea, apresentou valores de clorofila, sendo encontrado 

o valor de maior média no período de seca, equivalente a 3,17 μg.L
-1

, na enchente de 2,00 

μg.L
-1

, na vazante de 1,69 μg.L
-1

 e na cheia apresentou o menor valor, de 0,87 μg.L
-1 

Pinto (2015) evidenciou correlação de OD e Clorofila a e apontou que esses 

“resultados indicam que a atividade biológica, através da produção primária, tem forte 

influência na dinâmica de oxigênio dissolvido na água para o ecossistema estudado” (p. 41).  

Desta forma, o OD desta pesquisa no período de enchente não apresenta estreita 

ligação com a produção primaria, visto que no período de enchente onde apresentou 

crescimento de clorofila a obtendo os maiores valores houve uma diminuição do OD, os 

demais períodos apresentaram relação entre as variáveis, garantindo que o a biomassa 

fitoplanctônica representada pela clorofila a seja responsável pela contribuição de oxigênio 

dissolvido (FIGURA 17). 

 

 

Figura 17 – Relação entre as médias de concentração de clorofila a e a concentração de Oxigênio 

dissolvido (OD) das lagoas 1 e 2. 

 

Desta forma, sugere-se que a diminuição do OD no período de enchente se dá pela 

inserção de matéria orgânica devido ao revolvimento do sedimento, com consequente 

consumo do OD na oxidação da matéria orgânica, fato observado na análise de DBO que para 

o mesmo periodo o consumo de OD da amostra foi consumido por completo, impossibilitando 

a realização da análise.  
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4.4 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 

 Na Tabela 5 estão apresentados os valores de Coliformes Totais e E. Coli para todos 

os pontos de cada campanha de coleta. 

 

Tabela 5 – Resultado microbiológico de coliformes termotolerantes e coliformes Totais, em UFC.100 

ml
-1

. 

    

 
Vazante Seca Enchente Cheia 

    Pontos E. Coli totais E. Coli totais E. Coli totais E. Coli Totais 

L
a

g
o

a
 1

 

1 1000 45000 - - 1000 31000 2000 26000 

2 1000 18000 - - 0 8000 2000 27000 

3 1000 26000 - - 1000 15000 6000 26000 

4 1000 22000 - - 0 19000 11000 49000 

5 0 14000 - - 0 8000 1000 26000 

6 2000 41000 - - 3000 21000 2000 60000 

L
a
g
o
a
 2

 

7 5000 19000 - - 15000 97000 39000 215000 

8 0 40000 - - 18000 131000 10000 56000 

9 0 44000 - - 25000 181000 13000 75000 

10 11000 129000 - - 13000 99000 6000 44000 

11 0 19000 - - 4000 75000 7000 63000 

12 3000 5000 - - 1000 33000 12000 64000 

 

 O grupo de coliformes é comumente usado como indicador de presença de efluente 

doméstico (BRASIL, 2006). Visto que assegura-se como presença de contaminação fecal 

apenas pelos coliformes fecais representado pela E. Coli, podendo ser encontrado coliformes 

totais também em ambientes naturais (CREMONESE, 2014). 

 Os resultados obtidos evidenciam a poluição do meio por efluente doméstico, na 

lagoa 1, sendo mais representativo na cheia com elevadas concentrações do grupo fecal. Para 

a vazante, observou-se uma homogeneidade dos dados, não sendo evidenciado E.Coli apenas 

no (P5). O valor elevado no ponto 4 pode ser explicado por ser o ponto mais próximo da saída 

de água da lagoa, onde o fluxo de vazão pode ter carreado o aporte de poluição biológica.  

 Na lagoa 2 os principais pontos com maior presença de E.Coli, são os pontos 

observado de entrada de água por meio do curso hídrico alimentador, igarapé Riachuelo, 

representado pelo (P9) e também (P7), ponto de drenagem urbana. outro fato é proximidade 

da residência no (P7), porém não foi observado despejo de efluente, mas, o mesmo foi 

bioindicado com alta densidade de grupo fecal principalmente na cheia. O (P10) também 
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apresentou elevada concentração de coliformes fecais, ponto onde há lançamento direto de 

efluente líquido bruto. 

A Resolução CONAMA 357/05 estabelece o limite de 1.000 UFC/100mL para 

coliformes fecais, em corpos hídricos de classe II. Desta forma, estão dentro dos padrões os 

pontos 5, 8, 9 e 11 no período de vazante, e 2, 4 e 5 no período de enchente, de modo que 

todos os demais pontos estiveram em desacordo.  

 Esses altos índices de C. termotolerantes apresentam risco para saúde humana em 

contato com a água contaminada, seja por ingestão ou por contato direto, podendo causar de 

acordo com o ministério da Saúde: dores abdominais, diarreia, náuseas, vômitos, febre, 

calafrios, cefaleia e mialgia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).    

 

4.5 MACRÓFITAS AQUÁTICAS E ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL DE 

LAGOAS 

 

 A diminuição da extensão da lagoa é um fator que pôde ser observado por meio de 

imagem de satélite, Figura 18, é possível observar para o ano de 2013 que alem da diminuição 

do espelho d’água há ausência de macrófitas na lagoa 2, resultado do manejo executado pela 

prefeitura, para o ano de 2016 bem como no período de estudo foi possível observar o 

aumento da quantidade de macrófitas bem como a colonização do ambiente pela macrófita 

Salvinia molesta, competindo espaço que era ocupado predominantemente pela Eichhornia 

crassipes.  

Segundo Esteves (1998) Os lagos não são elementos permanentes das paisagens da 

Terra onde seu desaparecimento está ligado principalmente ao metabolismo do ambiente 

como o acumulo de matéria orgânica e deposição de sedimentos, fato que está ocorrendo na 

lagoa 2 como apresentado na  (FIGURA 19 - C, D).  
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Imagem datada de 27.07.2005 Imagem datada de 29.07.2013 Imagem datada de 05.06.2016 

Figura 18 – Imagem multitemporal do Parque Ecológico Municipal (PEM) de Ji-Paraná para os anos 

de 2005, 2013 e 2016.  

Fonte: Google Earth. 

 

A Lagoa 2 apresenta um estado avançado de envelhecimento artificial, devido à falta 

de manejo das macrófitas e alta taxa de entrada de nutriente, dando suporte ao crescimento 

das espécies Eichhornia crassipes e Salvinia molesta, espécies predominantes na lagoa 

(FIGURA 19 - B). Ainda que as macrófitas sejam uma resposta do ambiente eutrofizado para 

a recuperação do equilíbrio ambiental, como defende Lopes e Piedade (2015), onde “um 

hectare de aguapé (Eichhornia crassipes), pode absorver o equivalente à média diária de 

produção de esgoto de 800 pessoas” (p.61) e Thomaz e Bini (2003, p. 61) que cita o estudo de 

Finlayson (1984) onde “observou taxas de crescimento específico muito altas e tempo de 

duplicação de apenas 2,7 dias para Salvinia molesta em uma lagoa de estabilização na 

Austrália.”, as macrófitas podem aumentar o processo de fertilização da água, devido a 

elevada produção de matéria orgânica ao se decompor devolvendo ao ambiente todo nutriente 

resgatado (THOMAZ e BINI, 2003). 

O mesmo processo está acontecendo com a lagoa 1, porém até o momento com 

menor intensidade, onde as margens, zona litorânea, tem apresentado densa população de 

macrófitas emergentes, com grande quantidade de sedimentos, como também o aumento da 

densidade de bancos de macrófitas flutuantes (FIGURA 19 - A). 
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Figura 19 – A) lagoa 1 apresentando expansão da zona litorânea com crescimento de macrófitas 

emergentes e macrófitas submersas; B) Lagoa 2 com alta densidade Eichhornia crassipes e Salvinia 

molesta; C) ponto de coleta 9 em Maio de 2016; D) ponto de coleta 9 em Março de 2017.   

 

4.6 ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO (IET) 

 

O IET indicou que as lagoas do parque ecológico municipal apresentaram-se em alto 

estado de trofia (hipertrófico), conforme resultados apresentados na (TABELA 6).   

 

Tabela 6 – Valores de índice de estado trófico (IET) para fósforo total (PT), Clorofila a (CHL A) e 

média entre (PT) e (CHL A). 

 
PERÍODO IET PT IET CHL A IET MÉDIA 

Lagoa 1 

Vazante 89,40 53,45 71,42 

Seco 88,50 59,96 74,23 

Enchente 86,96 62,99 74,98 

Cheia 76,46 60,45 68,45 

lagoa 2 

Vazante 86,32 56,84 71,58 

Seco 86,29 61,52 73,90 

Enchente 86,10 63,20 74,65 

Cheia 78,55 61,10 69,82 

 
Ultraoligotrófico oligotrófico mesotrófico eutrófico Supereutrófico hipereutrófico 

A 

B C D 
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 A lagoa 1 permaneceu hipereutrófica, considerando o IET pelo fósforo total entre os 

períodos de vazante a cheia. Nesse aspecto, ressalta-se como agravante o fato de o IET PT 

estar subestimado, como explicitado anteriormente, o que, se consideradas as demais parcelas 

de fósforo que não foram captadas pela análise, certamente resultaria em maiores valores de 

IET PT. 

Considerando apenas a clorofila a, o IET variou de mesotrófico no período de 

vazante a eutrófico nos períodos de seca a cheia. Quanto ao IET médio, que é a relação de 

agente causador da eutrofização (Fósforo total) e resposta do corpo hídrico (Clorofila a), em 

todos os períodos, a lagoa 1 se manteve hipereutrófica. 

 A lagoa 2, assim como a lagoa 1, se enquadrou como hipereutrófica pelos resultados 

do IET proveniente do fósforo total, para a variável clorofila a houve uma variação de 

mesotrófico no período de vazante, eutrófico no período de seca, supereutrófico no período de 

enchente, retornando para eutrófico no período de cheia. O IET médio em todos os períodos 

se manteve hipereutrófico.  

A Figura 20 apresenta o Box-plot do IET médio dos períodos por ponto analisado, e 

demonstra que para todos os pontos de ambas lagoas os valores permaneceram compreendido 

pelo interquatile range (IQR), como também em ambas lagoas, os pontos apresentaram 

grandes variações mesmo acima da faixa de hipertrofia, ou seja acima do valor de 67. 

 

 
Figura 20 – Box-plot do índice de estado trófico (IET) médio da lagoa 1 e 2, por ponto. 

 

O P1 da lagoa 1 apresentou maior amplitude dos dados entre os períodos sazonal, 

enquanto o ponto 4 que apresentou a menor variação no período de estudo, o IET apresentou 

amplitude entre 64,7 e 76,3, com valor mínimo no P1 e valores máximos no P1, P3 e P6. Na 
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lagoa 2, o IET apresentou amplitude entre 67,7 e 77,3, com valores mínimos no P7, P8 e P12, 

e máximos no P9.  

De acordo com a configuração dos Box-plots, não foi detectada diferença 

significativa entre os conjuntos de dados, tanto entre os pontos amostrais quanto entre as 

lagoas.  

O reservatório de Barra Bonita, SP, estudado por Buzelli e Cunha-Santino (2013) foi 

classificado também como hipereutrófico, apesar do seu Índice de Qualidade de Água (IQA) 

classificá-la como boa. 

Bem et al., (2013) enquadrou o Lago de Barigui por meio dos resultados do IET - 

fósforo entre as classes supereutrófico e hipereutrófico, enquanto a aplicação do IET Clorofila 

a possibilitou a classificação do sistema entre os níveis ultraoligotrófico e supereutrófico. 

O autor supracitado obteve para a IET de Clorofila a classificação para a lagoa 

dourada com predominância da classe ultraoligotrófica devido à baixa concentração de 

clorofila a, para o IET do fósforo total predominou a classificação em eutrófico, com períodos 

variando para ultraoligotrófico e oligotrófico, Entretanto, o IET médio apresentou quadros 

ultraoligotrófico e oligotrófico. Desta forma o autor confere a elevada densidade de 

macrófitas submersas a resposta do ambiente a eutrofização do fósforo, empregando as 

macrófitas como sendo os produtores dominantes. O autor ainda conclui que altas 

concentrações de nutrientes em ambientes lênticos favorecem o crescimento de fitoplâncton e 

de macrófitas aquáticas flutuantes.  

A fim de espacializar os valores do IET médio, por período sazonal, nos perímetros 

das lagoas para conhecer o comportamento da poluição, foi elaborado um mapa pelo método 

de krigagem (FIGURA 21).  
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 Figura 21 – Espacialização do Índice de estado trófico (IET) médio estacional pelo método de 

Kriging (krigagem), para a lagoa 1 e lagoa 2. 

 

É possível observar que no período de vazante, para a lagoa 1, os valores mais altos 

estiveram próximo ao ponto regulador de vazão de saída (ladrão) (P4), no período seco e de 

enchente os maiores valores se mantiveram entre o regulador de vazão de entrada de água 
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para a lagoa (P1) e a residência (P6). Durante o período de cheia, os maiores valores também 

se mantiveram próximo ao ambiente de saída da água da lagoa (P4), sendo este o período com 

os menores valores de IET.  

A dinâmica da lagoa 2 apontou no período  de vazante a concentração da poluição 

próxima do corpo hídrico alimentador da lagoa, e uma homogeneidade no interior da lagoa 

com pequena incidência de maior grau de poluição próximo ao (P10). Em relação a vazante o 

período seco aponta inicio de redução do IET observado no (P8) que sequencialmente no 

período de enchente a gama de poluição se apresenta reduzida e homogênea, porém, próximo 

ao (P10) pode ser observado à permanência do valor elevado do IET, ponto este de 

lançamento direto de efluente. 

  Tanto a lagoa 1, quanto a lagoa 2 apresentam menores valores no período de cheia, 

devido a renovação da massa de água das lagoas, dissipando e diluindo os nutrientes do 

ambiente. 

 

4.7. ESTATÍSTICA ESPAÇO-TEMPORAL DOS FATORES LIMNOLÓGICOS 

 

 Os resultados dos testes de Kruskal-Wallis e teste de Tukey realizados para 

interpretação da influência temporal da sazonalidade sobre as variáveis limnológicas estão 

descritos na (TABELA 7). 

Para compreensão espacial das variáveis limnológicas, com relação à influência da 

lagoa 2 sobre a lagoa 1, os dados do teste de Wilcoxon pareado estão descritos na (TABELA 

8).  

 

Tabela 7 - Dados estatístico do teste de Kruskal – Wallis e teste de Tukey entre os períodos de análise. 

 Teste Kruskal-Wallis 
 

Teste Tukey 

Período Fósforo Nitrito Clorofila a OD N. Amoniacal 

 p - valor Lagoa 1 | p - valor Lagoa 2  

Vazante – Seca 0,49 | 0,32 -- 0,02 | 0,03 0,00 | 0,00  -- 

Seca – Enchente 0,08 | 0,61 0,00 | 0,03 0,17 | 0,53 0,00 | 0,79  -- 

Enchente - Cheia  0,01 | 0,005 0,01 | 0,50 0,31 | 0,29 0,00 | 0,35   

Total  0,001 | 0,002  0,001 | 0,06 0,00 | 0,01 0,00 | 0,00  0,00 | 0,92 

-- Período sem dados para análise  

[negrito] Apresentou diferença significativa (p≤0,05).  
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Tabela 8 – Dados estatístico do teste de Wilcoxon pareado de influência da lagoa 2 sobre a lagoa 1 

para os diferentes períodos sazonais.  

Período 

Wilcoxon pareado  

Fósforo Nitrito Clorofilaa IET 

 p-valor 

Vazante   0,03 -- 0,15 1 

Seca 0,06 0,15 0,15 1 

Enchente 0,43 0,25 0,84 0,84 

Cheia 0,09 0,43 0,84 0,31 

-- Período sem dados para análise  

[negrito] Apresentou diferença significativa (p≤0,05).  

 

Os resultados do teste de Kruskal-Wallis indicaram, para o nutriente fósforo, que não 

houve diferença significativa do período de vazante para seca e de seca para a enchente, em 

ambas as lagoas (p>0,05), havendo diferença significativa do período de enchente para a 

cheia (p<0,05), considerando a relação entre todos os períodos, houve diferença significativa 

(p<0,05) em ambas lagoas.  

O nitrito não apresentou diferença significativa do período de enchente para a cheia 

na lagoa 2 (p>0,05), para os demais períodos houve diferença significativa assim como entre 

os períodos da lagoa 1 (p<0,05), a relação total apresenta diferença significativa para a lagoa 

1 (p<0,05) e nenhuma diferença entre os períodos de análise para a lagoa 2 (p>0,05).  

A Clorofila a apresentou diferença significativa do período de vazante para a seca em 

ambas lagoas (p<0,05), porém ambas não apresentaram diferenças significativas da seca pra 

enchente e da enchente pra cheia (p>0,05), porém considerando a diferença entre todos os 

períodos sazonal houve diferença significativa (p<0,05). O oxigênio dissolvido da lagoa 1 

apresentou diferença significativa entre todos os períodos, bem como entre o período de 

vazante pra seca da lagoa 2 (p<0,05), para os demais períodos a lagoa 2 não apresentou 

diferença significativa (p>0,05). 

 O teste Tukey detectou diferença significativa entre a sazonalidade das coletas para 

a lagoa 1 (p<0,05), para a lagoa 2 não houve diferença significativa (p>0,05). Como não 

foram gerados dados em sequência de sazonalidade, não foi possível testar a diferença entre 

cada período.   

Os resultados das análises do teste de Wilcoxon pareado, exceto para o fósforo no 

período de vazante, apresentou inocorrência de diferença estatística significativa entre a lagoa 

1 e lagoa 2 (p>0,05) considerando o índice de trofia, concentrações de nutrientes e de 

biomassa fitoplânctonica sendo semelhante entre si.  
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Por sua vez, o nutriente fósforo, para o período de vazante, apresentou diferença 

significativa (p<0,05) entre as lagoas, visto que a lagoa 1 apresentava maior concentração de 

fósforo que a lagoa 2 neste período, assim como no período de seca, que se aproximou do 

nível de significância (α) de 0,05.   

  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estruturalmente, o PEM encontra-se em más condições, com supressão de vegetação, 

obras civis abandonadas, presença de resíduos sólidos, resíduos de construção civil, e 

edificação em área de risco.   

O adensamento urbano da bacia reflete em prejuízos ao PEM, porém os maiores 

impactos provem das empresas e residências que lançam efluentes bruto direto na lagoa, e, 

por meio do sistema hídrico, tal poluição se dissipa para todo ambiente de inundação e para a 

lagoa do Beira Rio cultural, lagoa 1. 

Foram identificadas altas concentrações de fósforo, em desacordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005, como também a escassa disponibilidade de oxigênio, atribuindo ao 

meio aquático condições anóxicas, sendo este um fator limitante da vida aquática, 

contrariando a objetividade do Artigo 3º da Lei Municipal Nº 1091/2001, que visa a 

preservação da fauna, flora e a beleza natural do ambiente. 

Mediante os resultados do IET, verificou-se que as lagoas se apresentaram 

hipereutróficas durante todos os períodos sazonais. Por outro lado, as variáveis limnológicas 

apresentaram diferença significativa pelos testes estatísticos aplicados entre os períodos, 

indicando que a sazonalidade interfere na qualidade da água e diluição dos nutrientes.  

Perante tais resultados, fica evidente a importância de trabalhos acerca das relações 

entre o uso e ocupação de microbacias e a limnologia de ambientes lênticos, cujos estudos são 

ainda escassos para a região, especialmente em áreas destinadas a preservação permanente, 

como é o caso do PEM, uma vez que os mesmos são objetos norteadores para o planejamento 

de ações futuras. 



 
 

RECOMENDAÇÕES 

 

A situação evidenciada pelo presente estudo aponta a demanda de políticas públicas 

para assegurar a salubridade e melhorias estruturais do PEM, da área circunvizinha, bem 

como da bacia hidrográfica. Desta forma recomenda-se intervenção nos pontos de lançamento 

de efluente, política de educação ambiental, recomposição das áreas de preservação 

permanente, monitoramento continuado da área, o adequado manejo das macrófitas aquáticas, 

como também o monitoramento e análise sanitária das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeri), 

e da população circunvizinha do PEM.  

Como forma de suporte para implementação de tais políticas, recomenda-se ainda a 

inserção do PEM no Cadastro Nacional de UC’s. 
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