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RESUMO 

 

 

A água é um bem comum de uso destinado a toda a população sobre direitos iguais, mas o 

desenvolvimento urbano, à medida que aumenta, envolve atividades conflitantes com esta, 

como contínuas ações de poluição, assoreamento, descaracterização dos cursos d’água e 

enchentes devido à canalização e impermeabilização. A poluição dos corpos hídricos está 

associada à geração de resíduos domésticos e industriais de forma tanto pontual quanto difusa. 

Os padrões de qualidade das águas e seus usos múltiplos são determinados pela Resolução 

CONAMA 357/05 e as exigências quanto à qualidade da água são diretamente relacionadas 

ao uso a que se destinam. Assim, os parâmetros de qualidade da água são extremamente 

importantes para a determinação de seus usos. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi verificar 

o comportamento hídrico da bacia do igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, de acordo com 

os usos do solo e ao longo do ciclo hidrológico anual. A série de dados da pesquisa 

corresponde ao período de agosto de 2010 a abril de 2011. Além das análises in situ e 

laboratoriais, os dados foram organizados por setores e passaram por tratamentos estatísticos. 

O aumento da vazão em função das chuvas sugere uma diluição da grande carga de resíduos 

sólidos e efluentes sanitários contaminantes, detectados mais facilmente no período seco, com 

exceção do pH, que foi praticamente constante no tempo e no espaço. Portanto, os efeitos da 

ocupação urbana sobre o igarapé Dois de Abril estão claramente refletidos nesta pesquisa, 

devido tanto à poluição pontual quanto difusa. 

 

 

Palavras-chave: Amazônia; Corpo hídrico; Impactos ambientais; Urbanização. 
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE URBANA SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA DO 

IGARAPÉ DOIS DE ABRIL EM JI-PARANÁ-RO 

 

ABSTRACT 

 

 

Water is a common good, which use is intended for the entire population on equal rights, but 

urban development, as increases, involves conflicting activities such as pollution, silting 

actions ongoing, distortion of watercourses and flooding due to piping and sealing. The 

pollution of streams are associated with the generation of industrial and household waste so 

much time as arranged. Water-quality standards and their multiple uses are determined by the 

CONAMA Resolution 357/05 and the requirements for water quality are directly related to 

the intended use. Thus, the water quality parameters are extremely important for the 

determination of their uses. So the goal of this research was to verify the water behavior of 

igarapé Dois de Abril basin, in Ji-Paraná-RO, Brasil, in accordance with the land use and 

throughout the annual hydrological cycle. The data series of this survey corresponds to the 

period August 2010 to April 2011. In addition to the in-situ and laboratory analyses, the data 

were organized by sectors and have undergone statistical treatments. The increased flow rate, 

depending on the rains, suggests a dilution of the large load of solid waste and sanitary 

effluents contaminants detected more easily in dry season, with the exception of pH which 

was practically constant over time and space. Therefore, the effects of urban settlement on the 

igarapé Dois de Abril are clearly reflected in this poll, due both to pinpoint as diffuse 

pollution. 

 

 

Keywords: Amazon; Stream; Environment impacts; Urbanization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um bem comum de uso destinado a toda a população sobre direitos iguais. 

A humanidade consome, hoje, mais água do que todos os outros bens e matérias-primas 

combinados (PIMENTA, 2008). Segundo Von Sperling (2005), a contribuição de esgotos 

sanitários de uma cidade é diretamente proporcional ao consumo de água da sua população, 

ou seja, quanto maior o consumo de água, maior é a produção de efluentes; isso porque 

praticamente toda utilização humana de recursos hídricos resulta na produção de efluentes. 

O desenvolvimento urbano, à medida que aumenta, envolve duas atividades 

conflitantes, o aumento da demanda de água e a degradação dos mananciais urbanos por 

contaminação pelos resíduos urbanos e industriais (BILICH, 2007). Araujo (2006) salienta 

que os problemas relacionados à qualidade da água que a humanidade vem enfrentando 

devem-se ao aumento da demandada, que cresce junto com o número de habitantes. 

Desta forma, torna-se cada vez mais importante controlar os parâmetros indicadores 

de qualidade da água, uma vez que seu consumo não-sustentável cresce rapidamente, através 

das mais diversas atividades. Assim, os corpos d’água localizados em área urbana 

transformaram-se, em vista da ocupação de suas margens e das diversas atividades em seu 

entorno, em receptores de grande quantidade de resíduos e efluentes domésticos e industriais 

(PINTO et al., 2009). 

A necessidade de promover a recuperação ambiental e enfrentar problemas como 

poluição, escassez e conflitos pelo uso da água, trouxeram a necessidade de reconhecer a 

bacia hidrográfica como um sistema socioambiental, o qual abrange todos os organismos e 

elementos que funcionam em conjunto, estando interligados numa relação de dependência 

(CAMPOS, 2008). Oleriano e Dias (2007) definem bacia hidrográfica como a unidade de 

planejamento estratégico, em que a administração ultrapassa fronteiras políticas, 

possibilitando uma maior eficiência nos usos múltiplos, promovendo técnicas inovadoras 

capazes de manter um meio sustentável. 
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Além de integrar os processos que ocorrem em sua bacia, cada sistema fluvial possui 

características físico-químicas singulares, representativas do meio que o envolve, visto que 

englobam muito mais que água. O escoamento superficial contribui com boa parcela da 

entrada de íons para os corpos hídricos, pois lavam os solos e escoam para os rios, carreando 

inúmeras substâncias orgânicas e inorgânicas que, em um sistema natural e equilibrado, são 

decompostas, mantendo o fluxo de energia que sustenta a vida aquática e conferindo a esses o 

caráter das substâncias presentes. Entretanto, essa capacidade autodepurativa pode ser afetada 

em decorrência da entrada de íons, pois o corpo hídrico tende à saturação. 

A disponibilidade de água tem uma relação muito estreita com a sua capacidade de 

renovação através do ciclo hidrológico (ANDREOLLI, 2003). Hope et al. (2004) assegura que 

os solos ribeirinhos, geralmente, apresentam alguma ligação com o corpo d’água que 

contornam; dessa forma, as características biogeoquímicas do primeiro são refletidas no 

segundo, de acordo com a intensidade da ligação. A relação pode ser direta ou inversamente 

proporcional, dependendo de uma série de fatores envolvidos, como o tipo de nutrientes, de 

solo ou a temperatura do meio. 

A poluição é a “degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, 

direta ou indiretamente, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, 

lançando matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (Lei 

nº 6.938/81). 

Um dos efeitos das atividades poluidoras são as mudanças climáticas, onde se podem 

destacar as alterações do regime hidrológico, que seriam responsáveis pela deficiência dos 

mananciais em suprir a demanda das cidades. De acordo com Linhares et al. (2005), a 

quantidade de água disponível como recurso natural renovável pode diminuir em função do 

mau uso da população – entre outros processos não antrópicos de mudança – como ocorre em 

determinadas redes hidrográficas que, apesar de localizadas geograficamente em faixa úmida, 

ainda podem ser consideradas como elemento escasso para abastecimento público. 

O planejamento e a gestão de recursos hídricos dependem de informações básicas 

confiáveis, como qualidade da água, cobertura vegetal, solo, usos e obras hidráulicas, sendo 

que a desinformação aumenta a incerteza das decisões e dos resultados e impactos causados 

nos mananciais (REBOUÇAS, 1999). 

Para os recursos hídricos, a conseqüência de políticas de ocupação intensas e 

desordenadas reflete-se em contínuas ações de poluição, assoreamento e total 

descaracterização do percurso dos igarapés, principalmente em áreas urbanas. A determinação 

da qualidade da água é uma forma útil de sintetizar a informação sobre vários parâmetros 
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físico-químicos, visando informar e orientar ações ao público sobre gestão de qualidade da 

água. 

A cidade de Ji-Paraná não possui um planejamento urbano, o que favorece a política 

de ocupação desordenada, como as edificações às margens dos inúmeros igarapés que a 

cidade possui. O drama das construções irregulares às margens de igarapés de Ji-Paraná tem 

sua origem na década de 80, quando milhares de famílias, principalmente do sul do país, 

migraram para Ji-Paraná em busca de melhores condições de vida. Essas pessoas não vieram 

providas economicamente, encontrando, como solução para a habitação, a invasão das 

margens de igarapés, e mesmo conseguindo se inserir no mercado de trabalho, muitas não 

deixaram suas moradias (ARANTES, 2002). 

O que se observa atualmente é que o crescimento rápido das cidades não vem sendo 

acompanhado no mesmo ritmo pelo atendimento de infra-estrutura para a melhoria da 

qualidade de vida. E essa deficiência é comum na maioria das cidades brasileiras (ROSS, 

2003). 

A fim de contribuir com a disponibilidade de dados sobre recursos hídricos, esta 

pesquisa objetiva verificar o comportamento hídrico da bacia do Igarapé Dois de Abril, em Ji-

Paraná-RO, de acordo com os usos do solo e ao longo do ciclo hidrológico anual. Para isso, 

analisaram-se os aspectos físico-químicos da água, identificando as áreas que apresentam 

alterações mais intensas desses parâmetros frente ao uso e cobertura do solo. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CICLAGEM DE NUTRIENTES 

 

A água em sua fórmula quimicamente pura (H2O) não se encontra disponível na 

natureza, e a variação quantitativa e qualitativa de diversos elementos constituintes imprime 

características diversas (PIMENTA, 2008). Além do mais, todo sistema biológico necessita de 

elementos químicos para sustentar vida. A composição e a estrutura da rocha e os processos 

de intemperismo são os principais condicionantes da quantidade e qualidade dos nutrientes 

minerais do solo (CERRI et al., S.d.). Contudo, ainda que haja influência dos solos sobre os 

corpos d’água, essa influência pode alterar as características sem deformar a ciclagem de 

nutrientes, necessária aos sistemas biológicos. Este processo, onde a ciclagem dos nutrientes 

não sofre alterações é denominado equilíbrio dinâmico (CERRI et al., S.d.). 
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Para a maioria dos parâmetros, a distribuição espacial dos elementos do solo está 

intimamente relacionada com as diferentes formas de uso e cobertura do solo (KRUSCHE et 

al, 2005; BOLSON, 2006; GOMES, 2009; LUSTOSA et al., 2011). 

O ciclo hidrológico da região amazônica ainda é pouco compreendido, porém, tanto 

pela extensão, quanto pela riqueza de recursos naturais amazônicos, presume-se que a 

alteração dos ciclos da água, energia solar, carbono e nutrientes, resultantes da mudança no 

uso da terra na Amazônia possam provocar conseqüências climáticas e ambientais em escalas 

local, regional e global (CERRI et al., S.d.). 

Alguns estudos, por exemplo, no estado de Rondônia já explanam grandes alterações 

nos ciclos de nutrientes em rios de primeira e segunda ordem, mas que deixam de ser 

perceptíveis à medida que a ordem dos mesmos aumenta. 

 

1.2 DESMATAMENTO E LOTEAMENTOS 

 

Outros fatores influentes que têm sido grandes colaboradores no que tange aos 

recursos hídricos são o desmatamento, as queimadas e as atividades agrícolas. Campos (2008) 

salienta que os impactos causados pela atividade agrícola devem-se às grandes alterações 

necessárias para o seu desenvolvimento, como a mecanização intensiva, a monocultura, o 

pastoreio, o desmatamento com a retirada da mata ciliar e o uso de agrotóxicos. Os solos 

manejados de forma incorreta podem favorecer a redução da fertilidade dos solos, 

descaracterização física, química e biológica das águas (PINTO et al., 2009). 

O manejo inadequado do solo, tanto em áreas rurais, como em áreas urbanas, é a 

principal causa da degradação (GUERRA & CUNHA, 2004). Em muitos casos, a degradação 

ambiental tem sido estimulada através do desmatamento seguido da construção de 

loteamentos onde o cuidado em adequar a ocupação com as normas ambientais são 

desconsiderados. Em Ji-Paraná, durante este trabalho, foi possível observar que o Bairro 

Santiago e o loteamento Ecoville apresentam desconformidades com os critérios ambientais, 

sendo este último identificado como invasão, de acordo com o Plano Diretor do Município 

(2011), pois está localizado em uma grande várzea, realizando terraplenagem em toda a área. 

A ocorrência de edificações e moradias improvisadas, aterros, linhas de posteamento, 

depósitos de resíduos, aberturas de vias e outras atividades em áreas impróprias, realizadas 

sem preocupação com o meio ambiente, já se tornaram comuns na cidade de Ji-Paraná. 
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1.3 FORMAS DE POLUIÇÃO 

 

A interferência antrópica está associada à geração de resíduos domésticos e 

industriais de forma pontual e difusa. De acordo com Garcias (2011), a maior parte da 

poluição que atinge os rios decorre de pontos específicos, como tubulações de efluentes 

domésticos e industriais. No entanto, uma parcela significativa (cerca de 40%) dos dejetos 

jogados aos rios em ambientes urbanos é devida à poluição difusa, que é menos conhecida e 

observada, podendo ter sua origem em processos naturais ou antropogênicos. É composta por 

impurezas, que têm maior dispersão no corpo hídrico, o que dificulta a quantificação e a 

caracterização da fonte poluidora, chegando aos rios através do escoamento superficial pela 

precipitação da chuva e causando impactos na qualidade das águas. Garcias (2010; 2011) 

ressalta que esse efeito está associado à impermeabilização das vias, mas também a resíduos 

involuntários, como: 

a) O amianto que se desprende das telhas de fibrocimento; 

b) Partículas decorrentes do desgaste dos freios de automóveis; 

c) Pedaços de borracha de pneus, que se desprendem no tráfego; 

d) O próprio desgaste das ruas pelos veículos; 

e) Resíduos de animais domésticos e pássaros; 

f) Restos de combustíveis, óleos e graxas dos veículos; 

g) Entulho de construções, entre outros. 

 

No caso de Ji-Paraná, acrescente-se a isso a grande quantidade de terra das ruas não 

pavimentadas, transportada pelo vento, pneus dos veículos e lavagem de calçadas, que são 

carreados durante os eventos de precipitação. Todos esses sedimentos, ao serem carreados até 

os cursos d’água pelo escoamento superficial podem acarretar danos, como a erosão, o 

assoreamento, eutrofização, salinidade e toxicidade, implicando em prejuízos sociais, 

econômicos e à saúde pública (TUNDISI, 2005; GARCIAS, 2011). 

De acordo com Tucci (2008) a qualidade da água de escoamento das áreas urbanas 

não é melhor que o efluente de um sistema de tratamento de esgotos sanitários, estando 

condicionada a fatores como limpeza urbana, intensidade da precipitação e uso do solo e a 

capacidade de depuração do corpo receptor. 
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1.4 AÇÕES ANTRÓPICAS E QUALIDADE DA ÁGUA EM ÁREAS URBANAS 

 

A qualidade da água é de fundamental importância para a saúde e o bem-estar da 

população. O processo de urbanização substitui o ecossistema natural por outro 

completamente adverso, que o homem organiza conforme suas necessidades básicas, 

exercendo grande influência sobre este espaço (FALCÃO et al., 2008). Mota (1997) destaca 

que a preocupação com a qualidade da água em projetos de engenharia é relativamente 

recente. Os projetos mais antigos de aproveitamento de recursos hídricos abordavam com 

maior ênfase o aspecto quantitativo da água, preocupando-se somente com a vazão para os 

diversos usos (PIMENTA, 2008), considerando que o acesso a esse recurso estava disponível 

a custo zero. 

Uma das grandes mudanças que evidenciam diretamente a interferência do homem 

na paisagem natural são aquelas exercidas nos cursos d'água dentro das cidades, e são de 

difícil controle ambiental. Um exemplo de recurso freqüentemente utilizado e definitivo é a 

canalização, que amplia e aprofunda as seções de escoamento, a fim de evitar 

desbarrancamentos e transbordamentos, o que é, na verdade, uma máscara para os problemas 

urbanos. Infelizmente, observa-se atualmente certa tendência político-administrativa favorável 

à canalização dos cursos d'água, pois esta favorece as construções de vias de transporte e 

loteamentos, aparentando grande zelo para com a população por parte da administração 

pública. 

O transbordamento de cursos d’água canalizados deve-se à impermeabilização de seu 

entorno por uma ocupação urbana desordenada, onde as Áreas de Proteção Permanente 

(APPs) deveriam ser respeitadas, como é o caso do Igarapé Dois de Abril, que tem suas 

margens ocupadas por diversos tipos de construções. Portanto, intervenções diretas ou 

indiretas nos cursos fluviais, através de mecanismos como a canalização, são apenas medidas 

paliativas que servem de gênese a outros problemas de ordem ambiental (TONELLO et al., 

2008). 

Os sistemas de drenagem se sobressaem como um dos mais sensíveis ao processo de 

urbanização. Ao serem canalizados e retificados, comprovam ineficiência imediatamente após 

precipitações significativas, trazendo transtornos à população, como inundações. Essas, por 

sua vez, propiciam a expansão geográfica de doenças de veiculação hídrica, como as febres 

tifóide e paratifóide, cólera, hepatite A, amebíase, hanseníase, giardíase, gastrointerite, 

esquistossomose e ascaridíase, leptospirose, diarréias e a proliferação de mosquitos capazes 

de disseminar a malária (FNS, 2004). De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
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(OMS, 2011), cerca de 28 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos por doenças de 

veiculação hídrica. 

Von Sperling (2005) considera que a qualidade da água é resultado da relação entre o 

homem e a natureza, em função do uso e cobertura do solo em uma bacia hidrográfica. O 

efeito da urbanização, no âmbito da bacia hidrográfica, resulta substancialmente em maior 

frequência e magnitude das cheias, redução do volume, da contribuição da vazão por 

aqüíferos subterrâneos e aumento da velocidade do escoamento superficial durante os eventos 

de cheia (PIMENTA, 2008). Assim, uma ferramenta que tem sido muito difundida no auxílio 

à análise e tomada de decisões na gestão territorial e de bacias hidrográficas são as imagens 

de sensoriamento remoto, através de mapas de uso e cobertura do solo, relevo, clima, entre 

outros. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

 

1.5.1 Ocupação Urbana 

 

De acordo com o Código Florestal (Lei n° 4.771/65), o entorno dos cursos d’água e 

suas nascentes são Áreas de Proteção Permanente, independentemente da presença de 

vegetação nativa ou da natureza da posse (pública ou privada). Essas áreas possuem 

respeitáveis amostras do ambiente natural que devem ser perpetuadas, não podendo, dessa 

forma, ter seus recursos naturais explorados, exceto no caso de utilidade pública ou interesse 

social previsto em lei. 

Definido pela Constituição Federal Brasileira, o Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/01) é a lei regulamenta a política urbana, tendo criado uma série de instrumentos para 

desenvolvimento urbano, sendo o principal o Plano Diretor. De acordo com o Estatuto da 

Cidade, esse plano é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, 

obrigatório para determinados municípios. O Plano Diretor do Município de Ji-Paraná (Lei 

Municipal n° 1.136) foi aprovado e iniciado em 2001, com o objetivo de ordenar o território, 

evitar o surgimento de impactos socioambientais e minimizar os passivos gerados no processo 

histórico, já explanado anteriormente, sendo que atualmente foi revisado e atualizado pela Lei 

Municipal 2.187, de 24 de agosto de 2011. 

No âmbito do município de Ji-Paraná, o Código Ambiental (Lei Municipal nº 

1.113/01) dispõe sobre as áreas onde a preservação deve ser permanente, e a vigente Lei nº 

980/00 introduz modificações no Parcelamento do Solo Urbano, que no seu art. 9º passaram a 
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ser consideradas áreas “non aedificandi” uma faixa de 60 m (sessenta metros), para cada lado 

das margens dos rios Machado e Urupá e 15 m (quinze metros) para cada lado dos igarapés 

e/ou córregos, a partir de suas margens. A proibição de edificações nessas áreas pretende 

possibilitar a estruturação de um projeto urbanístico onde os igarapés sejam preservados, 

colaborando para a beleza da cidade e não transformando tais igarapés em esgotos a céu 

aberto. 

Por outro lado, o Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02), em seu art. 524, prevê 

que o proprietário tem o poder de usar, gozar e dispor de seus bens como desejar, pois o 

fundamento do direito de construir está no direito de propriedade (MEIRELLES, 2001). 

Tal direito é considerado amplo, mas não absoluto, pois tem suas limitações nos 

direitos de vizinhança e bem-estar coletivo, ou seja, todo proprietário de terreno tem de 

respeitar os direitos da comunidade e de cada um de seus vizinhos, como organização, 

conforto, segurança e facilidade de ir e vir. Pois a liberdade de cada indivíduo tem sua 

fronteira na liberdade do outro. 

No conceito jurídico, toda realização material e intencional do homem, onde se visa 

fazer uma adaptação do imóvel às conveniências do proprietário é considerada como 

construção. Dessa forma, pode-se dispor que o aterramento do leito dos igarapés é uma forma 

de construção. 

 

1.5.2 Qualidade da Água 

 

As exigências quanto à qualidade da água são diretamente relacionadas ao uso a que 

se destinam. Para evitar os perigos decorrentes da má qualidade da água são estabelecidos 

dispositivos legais, como resoluções, normas, portarias e leis, os quais apresentam padrões e 

referências para evitar que as características da água se tornem inconvenientes para o uso a 

que se destinam. 

Visando regulamentar o uso da água e evitar conflitos entre os usuários, o Governo 

Federal publicou a Lei n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, a 

qual se baseia no fundamento de a bacia hidrográfica ser a unidade territorial para sua 

implementação. 

Os padrões de qualidade das águas e seus usos múltiplos são determinados pela 

Resolução 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que se tornou o 

principal parâmetro para a qualidade das águas superficiais. Essa resolução dispõe sobre os 
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limites, condições de qualidade e a classificação dos recursos hídricos, sendo que esses devem 

ser classificados segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes. Dispõe, 

ainda, sobre os requisitos para a avaliação e o monitoramento da qualidade da água de corpos 

superficiais, indicando os limites para cada substância em cada classe. 

 

1.6 PARÂMETROS DE ANÁLISE 

 

Os itens seguintes descrevem de forma sucinta alguns dos parâmetros de qualidade 

da água, apresentando seus conceitos, origem (natural ou antropogênica) e importância para 

análise. Tais informações, apresentadas a seguir, são adaptadas de NBR 9.896 (1993), Mota 

(1997), Von Sperling (2005), Fiorucci e Benedetti Filho (2005), Bilich (2007), CETESB 

(2008), FEAM (2008), Pimenta (2008), Borges (2009) e Gomes (2009). 

 

1.6.1 Oxigênio Dissolvido 

 

Esta é das mais importantes características de um ambiente aquático, pois atua 

decisivamente como regulador das atividades metabólicas da comunidade. As principais 

fontes de oxigênio para a água são a atmosfera, com o processo de dissolução, e a 

fotossíntese, desenvolvida principalmente pelas algas. As perdas de oxigênio são causadas 

pelo consumo na decomposição da matéria orgânica (oxidação), por perdas para a atmosfera, 

respiração de organismos aquáticos, nitrificação e oxidação química abiótica de substâncias 

como íons metálicos, como por exemplo, o Fe
2+

 e Mn
2+

. 

Para a manutenção da sobrevivência e a reprodução dos organismos, a água precisa 

apresentar concentrações de oxigênio dissolvido superiores a 5 mg.L
-1

. Variações entre 3 e 5 

mg.L
-1

 podem afetar a reprodução e inferiores a 3 mg.L
-1

 podem comprometer a 

sobrevivência dos organismos. 

A importância do oxigênio dissolvido não se restringe à manutenção da vida dos 

organismos aeróbios, mas também como agente oxidante da matéria orgânica presente nos 

corpos d’água. Quanto a esse processo, a reação química pode ser esquematizada na 

representação abaixo, onde a matéria orgânica é representada por MO (C, H, N, S), conforme 

a Equação 1. Esse processo ocorre em águas ricas em oxigênio, ou seja, com níveis próximos 

de 100%, que é a saturação. O consumo de oxigênio por esses processos, em condições 

naturais, é compensado pelo oxigênio produzido na fotossíntese e pelo “reabastecimento” de 
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oxigênio com a aeração da água através do fluxo da água em cursos d’água e rios pouco 

profundos. 

 

MO (C, H, N, S) + 5O2 → CO2 + H2O + NO
3−

 + SO4
2−

 (Eq. 1) 

 

 

1.6.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A DBO de uma água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 

orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável, sendo, 

normalmente, considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um 

determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de 

tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é freqüentemente usado e referido 

como DBO5,20. 

A matéria orgânica ocorre naturalmente nas águas, em nível reduzido, em razão da 

decomposição de folhas, fezes e animais mortos de origem silvestre, sendo que o aumento da 

concentração de matéria orgânica nas águas é provocado principalmente por despejos de 

esgotos domésticos e industriais de natureza orgânica. Os maiores aumentos em termos de 

DBO5,20, num corpo d'água, são provocados por despejos de origem predominantemente 

orgânica. 

 

1.6.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Representa a concentração de íons hidrogênio (H
+
), em escala logarítmica, dando 

uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. Para a 

manutenção da sobrevivência e reprodução dos organismos, a água precisa apresentar um pH 

de 6,0 a 9,0. Os constituintes para a aferição do pH são os sólidos e gases dissolvidos e suas 

faixas de leitura de 0 (ácido) a 14 (básico). Tem como origem natural a dissolução de rochas, 

absorção de gases atmosféricos, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese, sendo que a 

maioria dos processos bioquímicos depende desta variável. A origem antropogênica é a partir 

de despejos industriais e lançamento de esgotos sanitários domésticos. Como parâmetro de 

qualidade, valores extremamente baixos ou elevados podem causar irritação na pele ou olhos, 

afetar a vida aquática ou favorecer a formação de compostos tóxicos. 
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1.6.4 Alcalinidade 

 

Consiste na capacidade de as águas neutralizarem compostos ácidos (caráter 

tamponante), devido à presença de bicarbonatos (HCO3
-
), carbonatos (CO3

2-
) e hidróxidos 

(OH
-
), quase sempre de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (sódio, potássio, cálcio, 

magnésio, e outros) e ocasionalmente buracos, silicatos e fosfatos. É expressa em miligrama 

por litro de carbonato de cálcio equivalente. 

A alcalinidade presente na água auxilia na determinação da dosagem das substâncias 

floculantes, no tratamento da água e de efluentes industriais e, junto com outros parâmetros 

analisados, fornece informações para o estudo das características corrosivas ou incrustantes da 

água. Possui origem natural na dissolução de rochas, reação do CO2 com a água e origem 

antropogênica nos despejos industriais. 

Uma água que possui alta alcalinidade apresenta valores acima de 2.000 mg.L
-1

 

CaCO3; uma água que possui baixa alcalinidade apresenta valores abaixo de 20 mg.L
-1

 

CaCO3. 

 

1.6.5 Turbidez 

 

A turbidez de uma amostra de água é a medida do grau de atenuação da intensidade 

que um feixe de luz sofre ao atravessá-la, conferindo aparência turva, em razão da presença de 

sólidos em suspensão, cuja origem natural são detritos orgânicos (algas, bactérias, entre 

outros) e partículas inorgânicas, como areia, silte e argila. 

Quanto à origem antropogênica, pode indicar principalmente problemas relacionados 

à erosão dos solos nas áreas circunvizinhas aos cursos d’água e o despejo de efluentes 

industriais, esgotos domésticos e dejetos provenientes da pecuária. A turbidez é importante 

por estar associada a compostos tóxicos e organismos patogênicos. 

 

1.6.6 Condutividade elétrica 

 

A condutividade é uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a 

corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade 

de sais existentes na coluna d'água, fornecendo uma boa indicação das modificações na 

composição mineral da água. Representa, portanto, uma medida indireta da concentração de 

poluentes, entretanto não fornece indicações da quantidade relativa dos vários componentes. 
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Em geral, níveis superiores a 100 µS.cm
-1

 indicam ambientes impactados. À medida que mais 

sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da água aumenta. Altos valores podem 

indicar características corrosivas da água. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1.1 Clima 

 

Em Ji-Paraná, o clima predominante é o tropical quente e úmido, durante todo o ano, 

com insignificante amplitude térmica anual e notável amplitude térmica diurna, especialmente 

no inverno. De acordo com o mais atual Boletim Climatológico da SEDAM (2010), o Estado 

de Rondônia possui um clima do tipo Aw - Tropical Chuvoso. Apresenta uma homogeneidade 

espacial e sazonal da temperatura média do ar, variando entre 24ºC e 26°C e, durante o mês 

mais frio, superior a 18°C. O período seco é bem definido durante a estação de inverno, 

quando ocorre na região um moderado déficit hídrico, com índices pluviométricos inferiores a 

50 milímetros por mês. A média climatológica da precipitação pluvial para os meses de junho, 

julho e agosto é inferior a 20 milímetros por mês, e a média anual da precipitação pluvial é de 

1.907 mm ao ano (SEDAM, 2010). 

 

2.1.2 Solos e relevo 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2001), os tipos de solos da 

região estudada são: argissolo vermelho, argissolo vermelho-amarelo e latossolo vermelho-

amarelo. Do ponto de vista geológico, a região é representada por granitos e gnaisses 

pertencentes ao embasamento cristalino Pré-Cambriano, reunidos no Complexo Jamari 

(BACCI, 2005). 

O relevo de Ji-Paraná é composto, principalmente, por planícies aluviais e vales, 

associados aos rios de maior porte, em especial o rio Machado (FIGURA 1). A extensa 

superfície de aplanamento circunda áreas de colinas e morros dissecados pela ação fluvial 

que, localmente, recebem denominação de serras, em função de desníveis de até 150 m, sendo 

que as cotas topográficas indicam valores de 300 m nas áreas de topos e 200 m nas áreas mais 

baixas (CARREIRA et al., 2011). 
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Figura 1 - Mapa Altimétrico do Município de Ji-Paraná-RO. 

Fonte: Carreira et al. (2011). 

 

2.1.3 Localização 

 

Ji-Paraná está localizada na região centro-leste do estado de Rondônia e possui 

posição geográfica entre os paralelos 8°22’e 11°11’ S e entre os meridianos 61°30’ e 62°22’ 

W, ocupando uma área de 6.922 km², que corresponde a 2,9% do território do estado (IBGE, 

2010). A cidade de Ji-Paraná desenvolveu-se às margens do rio Machado e, devido a essa 

particularidade, para efeito de orientação geográfica, está dividida em 1º e 2º Distritos 

(SILVA, 2001; SANTOS, 2011), respectivamente à margem esquerda e à margem direita 

deste rio (FIGURA 2). 
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Figura 2 – Localização do perímetro urbano de Ji-Paraná-RO e da bacia do Igarapé Dois de Abril. 

Fonte: Adaptado de Dias (2011). 

 

2.1.4 Hidrografia 

 

O município de Ji-Paraná está inserido na bacia do rio Machado que, juntamente com 

outras 4, formam a bacia principal do rio Madeira, o maior afluente da margem direita do rio 

Amazonas. O Igarapé Dois de Abril é um importante curso d’água na cidade de Ji-Paraná, 

afluente do Rio Machado pela margem esquerda, sendo que sua bacia está localizada no 1º 

Distrito e, possui uma área total de 25,35 Km². Seu fluxo resulta da contribuição de 10 

pequenos afluentes e, segundo Arantes (2002), Anexo A, a nascente principal origina-se 

próximo ao anel viário, nas coordenadas 10°51”19’ S, 62°01”09’ W. De acordo com Dias 

(2011) a bacia do Igarapé Dois de Abril, possui a segunda maior densidade de drenagem do 

município (1,36 km/km
2
). 

A partir da Av. Menezes Filho até a foz, o igarapé apresenta-se canalizado, com 

aproximadamente 7,5 km de comprimento e 6 m de largura (FIGURA 3), entre as 

coordenadas 10°51’58’28” S, 61°57’17,25” W e 10°53’06,98”, S 61°56’42,92” W, com 

altitudes em torno de 143 e 147 m. 
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Neste trabalho, a amostragem foi definida por 18 pontos (FIGURA 3), 

compreendendo o canal principal e seus afluentes, a fim de obter uma amostragem consistente 

acerca de todas as formas de ocupação que o igarapé engloba. 

 

 
Figura 3 – Localização dos pontos amostrais e do trecho canalizado do Igarapé Dois de Abril, no período de 

coleta, em Ji-Paraná-RO. 

 

2.2 COLETA 

 

A série de dados da pesquisa corresponde ao período de agosto de 2010 a abril de 

2011. Devido à dificuldade de amostragem (acesso ao canal, pouca vazão e lâmina d’água 

muito rasa), na maioria dos locais de amostragem no período da seca, desenvolveu-se um 

coletor apropriado que toma como referência alguns princípios da garrafa de Van Dorn. Dessa 

forma, as amostras podem ser coletadas através de um coletor pequeno e de longo alcance, 

que também é eficiente na estação chuvosa. O instrumento coletor consiste basicamente em 

um bastão prolongador de 3m de comprimento com um tubo em “T” na ponta inferior, onde o 

frasco plástico de 250 ml de alta densidade, devidamente descontaminado, é encaixado. Em 

seguida, o coletor é submerso na água e recolhido quando cheio, como mostra a Figura 4. O 

volume total de amostra é de 500 ml, para as análises laboratoriais. 
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Figura 4 – Momento de coleta no ponto 4 do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, em dezembro de 

2010. 

 

2.3 ANÁLISES E MEDIÇÕES 

 

Os parâmetros DBO e alcalinidade foram coletados e analisados em laboratório, por 

meio de titulação, de acordo com o Standard Methods for Analisys of Water and Wastewater 

(APHA, 1998) e norma NBR 13.736 da ABNT, respectivamente. A condutividade elétrica foi 

medida no laboratório através de um condutivímetro de bancada Jenway, modelo 4510 e a 

turbidez, com um turbidímetro de bancada Marte, TB 1.000. 

O pH e o oxigênio dissolvido são medidos ainda em campo, através de um pHmetro 

portátil da marca Orion, modelo 290A e Oxímetro portátil da marca YSI, modelo 55-12, 

respectivamente. Nos pontos de mais fácil acesso, as medições são feitas com os eletrodos 

inseridos no próprio leito do igarapé, para a obtenção de dados com a menor alteração 

possível. Porém, alguns pontos de amostragem, a inserção dos eletrodos não é possível, 

devido à dificuldade de acesso, então as medições são feitas no frasco coletor e não no canal. 

Devido ao fato de o estado de Rondônia, tampouco o município de Ji-Paraná não 

possuírem Comitê de Bacias, os corpos d’água não possuem enquadramento conforme a 

Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 



27 

 

  

enquadramento dos corpos de água superficiais. Por este motivo, de acordo com o art. 42 

dessa resolução, enquanto não aprovados os devidos enquadramentos, as águas doces são 

consideradas Classe II. Portanto, os dados obtidos foram qualificados conforme os padrões 

estabelecidos para essa classe de águas. 

Como os parâmetros condutividade elétrica e alcalinidade não estão estabelecidos na 

Resolução CONAMA 357/05, esses serão avaliados de acordo com os valores considerados 

ideais pelo Ministério da Saúde (MS, 2006). 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

No decorrer desta pesquisa, detectou-se uma necessidade de setorizar a área física do 

igarapé, a partir de agora, denominadas setores (TABELA 1). Cada um destes é o conjunto de 

pontos amostrais em áreas com características semelhantes de uso e cobertura do solo, que 

implicaram em resultados bastante homogêneos, devido ao grande número de pontos 

amostrais. 

 

Tabela 1. Setorização dos pontos amostrais da microbacia do Igarapé Dois de Abril em Ji-Paraná-RO. 

PONTOS SETOR   COR 

1, 2, 3, 4 e 5 E Roxo 

6, 11, 13, 14 e 15 D Amarelo 

7, 8 e 12 C Verde 

9 e 10 B Azul 

16, 17 e 18 A Marrom 

 

Na Figura 5 é possível visualizar a representação dos setores na área de estudo. A 

setorização possibilitou representar os dados em uma média geográfica, ou seja, os 

parâmetros de cada setor são a média aritmética de todos os pontos em determinado mês, com 

exceção do pH, parâmetro a partir do qual não se recomenda calcular média, uma vez que 

seus valores são dados por meio de escala logarítmica. 

Para o cálculo correto, primeiro converte-se o valor do pH para seu valor em 

concentração de H
+
, seguido do cálculo das médias, em concentração de H

+
, e o resultado 

final dessa concentração é convertido de volta para pH. Caso não ocorra esta conversão, os 

resultados das médias apresentam erros em função da aproximação dos valores (MARQUES, 

2005). 
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Figura 5 – Divisão da área de estudo em setores, em agosto de 2011. 

 

2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Na verificação dos dados setoriais, realizou-se o teste de hipótese de Wilcoxon-

Mann-Whitney, disponível no MINITAB
®
 Statistical Software, 16.0 demo (MINITAB, 2011), 

para comprovar se os dados obtidos no setor C, que apresenta áreas mais preservadas, diferem 

estatisticamente dos dados obtidos nos demais setores, os quais sofrem interferências 

antrópicas mais intensas. 

Para isso, estabeleceu-se como hipótese nula (H0) que tais dados sejam iguais, ou 

seja, que os parâmetros entre as zonas estudadas sejam iguais e como hipótese alternativa 

(H1), que os mesmos diferem entre si, ou seja, que os parâmetros são influenciados pela 

antropização. O critério de decisão foi baseado em um nível de significância (α) de 0,05. 

É importante destacar que o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é um teste não 

paramétrico, prescindindo da distribuição original dos dados, ou seja, livre de distribuição. 

Esse teste é indicado para testar se duas amostras são idênticas ou não, além de que sua 

utilização ocorre quando as variáveis estudadas são mensuradas em escala pelo menos em 

nível ordinal, sendo o mesmo uma alternativa ao teste t-pareado (PRAZERES FILHO et al., 

2010). 

Para verificar a sazonalidade dos resultados, foi calculado o coeficiente de correlação 

de Pearson (r) dos parâmetros analisados com a intensidade da chuva no período de 

amostragem. Os resultados são interpretados de acordo Levin (1977). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os primeiros resultados deste estudo referem-se aos aspectos visuais como, por 

exemplo, as construções às margens do igarapé, decorridas da falta de uma política de 

ocupação, que fazem com que classes urbanas economicamente desfavorecidas, encontrem 

como solução, a habitação em áreas de preservação ambiental (FIGURA 6). 
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Figura 6 – Residências localizadas em APP do Igarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em janeiro de 2011. 

 

A setorização das áreas geográficas do Igarapé Dois de Abril permitiu melhor análise 

e compreensão dos processos ocorrentes, que afetam as características quali-quantitativas da 

água de acordo com os diversos usos e coberturas do solo. A Figura 7 é um mosaico de 

imagens com características diferenciadas na microbacia do Igarapé Dois de Abril. 

 

 
Figura 7 – Foto demonstrativa dos setores A, B, C, D e E do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO no período 

de amostragem. 

 

Constata-se no Igarapé Dois de Abril a presença de postos com troca de óleo e 

lavadores de carro (FIGURA 8a), lançamento de efluentes, resíduos sólidos domiciliares, 
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processos erosivos, ocupação dos fundos de vale e de nascentes por ocasião de loteamentos, 

sem um controle urbanístico adequado. Observa-se também a presença de muitas macrófitas 

no período de estiagem, devido à grande concentração de nutrientes disponíveis (FIGURA 

8b), sendo que no período da cheia, essa quantidade diminui em decorrência do grande 

volume de água, que cobre todo o canal, impossibilitando a visualização do substrato, e da 

alta vazão que, associada à maleabilidade desses organismos, faz com que esses sejam 

carregados pelo fluxo de água. 

 

 
Figura 8 – Constatação de a) serviço de lavagem de carros às margens e b) presença de macrófitas no leito do 

Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, em agosto de 2010. 

 

A partir das observações realizadas, foi possível se chegar a alguns resultados quanto 

à situação ambiental do Igarapé Dois de Abril. Uma primeira questão a ser analisada diz 

respeito ao fluxo lançado no igarapé por ligações diretas clandestinas de efluentes sanitários, 

sem prévio tratamento, no canal, ferindo a Resolução CONAMA 357/05. 

Ao longo da canalização estão instalados bolsões de areia, que funcionam como 

filtros para a água da chuva infiltrar no solo, sendo também instaladas tubulações que ligam 

estes bolsões diretamente com o córrego. Dessa maneira, evitam-se enchentes e a água da 

chuva contribui com a vazão de forma mais limpa, pois é filtrada pela areia. É importante 

destacar aqui que apenas as tubulações com espaçamentos regulares derivam desses filtros de 

areia. No entanto, verificam-se fluxos constantes, a partir de outras tubulações mesmo na 

estação seca, não podendo, portanto, derivarem do escoamento superficial das galerias 

pluviais, que seria proveniente da água de chuva (FIGURA 9). Essa constatação é corroborada 

pela ausência de ictiofauna no igarapé, observada durante todo período de estudo, que pode 

ser devida às condições adversas para sobrevivência de peixes. 
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Figura 9 – Despejo de efluentes no setor E doIgarapé Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, em junho de 2010. 

 

De acordo com dados do Portal ODM (Acompanhamento Municipal dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio) (2008) somente 20,4% dos domicílios ji-paranaenses 

possuem formas consideradas adequadas de esgotamento sanitário (rede geral ou fossa 

séptica). No entanto, a cidade não conta com sistema de coleta e tratamento de esgoto, 

portanto os 20,4% referem-se a fossas sépticas, restando 79,6% dos domicílios com despejo 

inadequado de seus efluentes, leia-se despejados nos corpos hídricos. 

Outra situação é o descarte de resíduos sólidos no igarapé e em suas margens, que 

pode ser observada na Figura 10. Ressalta-se aqui a falta de uma política de educação 

ambiental e, principalmente, sensibilização da população no município de Ji-Paraná. 

 

 
Figura 10 – Descarte de resíduos sólidos no Igarapé Dois de Abril e às margens, em agosto de 2010, Ji-Paraná-

RO. 

 

Além destas situações, é possível constatar o aterramento do leito do igarapé, 

principalmente no setor A, para loteamento da área e venda dos lotes (FIGURA 11). Esta era 

uma região de topo de morros e vales aluviais, ou seja, uma grande área de recarga do lençol 
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freático, que deveria ser integralmente mantida como APP. O aterramento, além de alterar as 

propriedades da água, acarreta um intenso processo de erosão, provocando sulcos e ravinas, 

que evoluem facilmente a voçorocas, devido à maçante exposição do solo. 

 

 
Figura 11 – Setor A, com intensos processos de a) aterramento do leito e b) erosão em antigo leito, atualmente 

canalizado do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, em setembro de 2010. 

 

Neste setor, os imóveis, ainda em fase de edificação, já apresentam fissuras nas 

paredes e alicerces, devido à grande umidade e instabilidade do solo. As vias que estão sendo 

urgentemente implantadas já se romperam (FIGURA 12), desestruturando toda a 

pavimentação, pois além de o solo ser muito instável, não há um planejamento, tampouco 

implantação da drenagem de águas superficiais, escoadas das partes mais altas para as mais 

baixas dessa área. 

 

 
Figura 12 – Pavimentação destruída pelo fluxo da água no setor A do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO 

no mês de abril de 2011. 
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No âmbito de realização desta pesquisa, os primeiros dados levantados não 

abrangeram toda a área de estudo, devido ao processo de adaptação logística para amostragem 

de campo. Desta forma, no primeiro mês de amostra, os dados foram coletados apenas no 

setor E, e no restante do período de amostragem, todos os setores foram amostrados. 

A Figura 13 corresponde à intensidade mensal de chuva em Ji-Paraná, obtida pela 

estação automática do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia 

(LBA), no período de amostragem, com volumes máximos em janeiro e março e mínimos em 

agosto e setembro. Os dados pluviométricos do período desse estudo foram. 

 

 
Figura 13 – Volume de chuvas em Ji-Paraná-RO no período de agosto/2010 a abril/2011. 

 

As diferenças estatisticamente significativas dos parâmetros com relação à chuva 

estão discriminadas na forma de coeficiente de correlação de Pearson (r), na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Coeficientes de correlação entre a chuva e os parâmetros analisados em cada setor do Igarapé Dois de 

Abril, em Ji-Paraná-RO. 

PARÂMETRO 
COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO (r) 

A B C D E 

pH -0,746 -0,348 -0,626 -0,425 -0,207 

CE 0,504 -0,669 -0,288 -0,120 -0,489 

OD -0,603 0,758 0,146 -0,688 0,752 

Turb 0,456 0,160 0,055 0,086 0,009 

Alacal 0,281 -0,753 -0,466 0,048 -0,647 

DBO 0,966 0,155 -0,386 -0,110 0,608 
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A área que apresenta maior variabilidade sazonal dos parâmetros com relação à chuva 

é o setor A, com a maioria dos coeficientes variando de regular a perfeito. Isso pode ter 

ocorrido em consequência da canalização do igarapé, que impossibilita a infiltração da água 

no solo, acarretando propriedades diferenciadas para essa área, principalmente quando 

submetida a variações do ambiente, como o aumento excessivo de vazão. 

O setor que apresentou menor variabilidade sazonal foi o setor C, provavelmente 

devido a essa área ser mais vegetada, o que minimiza os efeitos da chuva, devido à maior 

infiltração da água no solo antes de chegar ao corpo hídrico. 

No setor A, a DBO apresenta correlação positiva quase perfeita com a intensidade da 

chuva, sendo o primeiro diretamente proporcional ao segundo. Isso revela uma tendência à 

ocorrência de poluição difusa nesta área, em função do carreamento de material orgânico pelo 

escoamento superficial até o corpo hídrico. 

O oxigênio dissolvido foi o parâmetro com maiores variações significativas em função 

da chuva em todo o igarapé, com exceção do setor C. Uma correlação positiva entre esses 

dois parâmetros é resultado do processo de turbulência gerado pela chuva no corpo hídrico, o 

que acelera o processo de troca gasosa entre água e atmosfera, tendo como resultado uma 

maior dissolução do oxigênio na água. Já uma correlação negativa significa que um aumento 

da vazão pode dificultar a reposição de oxigênio no igarapé, devido a processos que serão 

expostos mais adiante. No caso do setor C, que apresentou uma correlação quase inexistente, 

essa situação pode se dever à interceptação do escoamento pela vegetação, resultando numa 

entrada mais branda da água no igarapé e, consequentemente, menor turbulência e menor 

entrada de oxigênio por esse processo. 

A Tabela 3 apresenta a comparação dos valores obtidos de cada parâmetro, na área 

mais preservada (zona C) com relação às demais áreas. 

 

Tabela 3. Resposta do teste estatístico de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

PARÂMETRO 
VALOR-P 

CE CD CB CA 

pH 0,022 0,402 0,529 0,036 

OD 0,142 0,022 0,076 0,933 

CE 0,022 0,022 0,022 0,022 

Turb 0,035 0,205 0,402 0,272 

Alcal 0,022 0,022 0,036 0,022 

DBO 0,529 0,035 0,272 0,590 
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De forma geral, é possível observar que os parâmetros de qualidade da água 

apresentam diferenças significativas entre as áreas antropizadas e a mais preservada. A 

condutividade elétrica e alcalinidade diferiram entre o setor C e todos os outros, podendo ser 

devido à vegetação ciliar, que retém grande parte dos sólidos dissolvidos que chegariam ao 

igarapé nesta zona, diminuindo a capacidade de condução elétrica da água. 

Na Figura 14, observa-se que os valores de oxigênio dissolvido (OD) sofrem uma 

variação espacial mais intensa na zona D com relação às demais, com concentrações 

extremamente baixas. 

 

 
Figura 14 - Oxigênio dissolvido no Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, entre agosto/2010 e 

abril/2011. 

 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, o valor mínimo permitido (aqui 

denominado VMiP) de oxigênio dissolvido corpos d’água de Classe II, em qualquer amostra, 

deve ser de 5 mg.L
-1

, que na Figura 14, está destacado em linha vermelha. No entanto, mais 

de 70% dos dados apresentam valores abaixo desse, destacando-se novamente o setor D, que 

apresentou sempre concentrações abaixo do VMiP tanto na estação seca quanto na chuvosa, 

variando de 0,65 a 3,53 mg.L
-1

. É importante ressaltar que nessa área o igarapé recebe grande 

quantidade de efluente doméstico. Essa baixa concentração de oxigênio dissolvido revela um 

ambiente bastante redutor, em função do grande consumo de oxigênio pela decomposição da 

matéria orgânica proveniente dos resíduos sólidos e líquidos (NASCIMENTO et al., 2005). 

Apesar de estar localizado no centro da cidade e também receber efluentes 

domésticos, o setor E apresenta altas concentrações de oxigênio dissolvido na estação 

chuvosa, chegando a 7,42 mg.L
-1

, o que pode ocorrer pela maior vazão e, portanto, um 
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processo maior de aeração. De uma forma geral, o setor A apresenta valores mais altos que os 

demais, o que não era de se esperar, pois nessa área o igarapé está sofrendo um processo cada 

dia mais intenso de aterramento do leito. 

Como já discutido anteriormente, o parâmetro DBO apresentou mais alterações 

sazonais que espaciais, tendo, para cada setor, valores diferenciados, no entanto, observa-se 

na Figura 15 que, de modo geral, a demanda de oxigênio aumentou com a intensidade das 

chuvas. De acordo com Mota (1997), a DBO é quase sempre inversa às concentrações de 

oxigênio dissolvido. Portanto, seu aumento na estação cheia pode ser explicado pelo 

acréscimo da vazão, que aumenta a quantidade de sólidos em suspensão na coluna d’água, 

impedindo a passagem de luz e inibindo a produção de oxigênio pelos microorganismos 

fotossintetizantes. 

 

 
Figura 15 – Demanda bioquímica de oxigênio no Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, entre outubro/2010 e 

abril/2011. 

 

Para o parâmetro pH, a resolução CONAMA 357/05 define que os corpos d’água de 

Classe II devem apresentar pH entre 6,0 e 9,0. Nota-se, na Figura 16, que até o mês de 

novembro, o pH esteve mais para alcalino, com valores um pouco acima de 7,0. Pinto et al. 

(2009), encontraram valores alcalinos de pH na estação seca, na foz dos afluentes do rio 

Negro, em áreas fortemente influenciadas pelos despejos de esgotos domésticos. No entanto, 

de forma geral, não houve grandes variações na série histórica, mas sim valores neutros, 

próximos a 7,0, e uma leve tendência à acidificação com a chegada da chuva. É de 

conhecimento científico que os corpos d’água na Amazônia possuem característica ácida, em 
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decorrência das propriedades dos solos amazônicos (PINHEIRO, 2007; GOUVEIA NETO, 

2006; COGO, 2005; NASCIMENTO et al., 2005; KRUSCHE et al, 2005; LEITE, 2004). 

 

 
Figura 16 - Valores de pH do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, entre agosto/2010 e abril/2011. 

 

Essa leve tendência à acidificação na época de chuvas mostra que o aumento da vazão 

pelas chuvas proporcionou uma diluição das substâncias alcalinas dos resíduos descartados no 

igarapé. Além de que a lixiviação e conseqüente degradação da matéria orgânica para o corpo 

d’água podem ter ocasionado a formação de acido húmico e a liberação de gás carbônico no 

igarapé, conferindo à água um caráter mais ácido. Estudando a bacia do rio Machado, Rasera 

(2005) também obteve valores de pH mais ácidos no período de cheia. 

A Figura 17 corresponde às concentrações de condutividade elétrica, para o qual o 

Ministério da Saúde (MS, 2006), adota valores ideais de até 100 µS.cm
-1

 (VMaI). No Igarapé 

Dois de Abril a condutividade elétrica sofre variações negativas evidentes entre os meses de 

novembro e dezembro, pois ainda que o início das chuvas tenha sido em meados de outubro, o 

aumento substancial da frequência de chuvas ocorreu entre os meses de novembro e 

dezembro. Nos meses seguintes, embora as diferenças tenham sido menores, a condutividade 

continuou diminuindo, exceto no setor E em janeiro. 

À excessão do setor A, todos os outros setores apresentaram diminuição na 

condutividade a partir do mês de novembro até abril, de onde é possível concluir que a 

diluição dos íons foi fator determinante nos resultados. Esse comportamento já era esperado, 

considerando uma entrada constante de íons dissolvidos na água, enquanto que a chuva 

aumentava o volume da água, provocando essa diluição de íons. 
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Observa-se, na Figura 17, que os menores valores de condutividade elétrica 

ocorreram no setor C, como obtido por Nascimento et al. (2005) em igarapés que se 

encontravam em situação semelhante de ocupação na cidade de Manaus. Os valores obtidos 

no setor C são a evidência que locais mais preservados apresentam condutividades elétricas 

baixas, menores que 100 µS.cm
-1

, quando comparadas com os outras áreas, onde a influência 

antrópica é maior, apresentando valores maiores que 300 µS.cm
-1

. 

 

 
Figura 17 - Condutividade elétrica do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, de setembro/2010 a 

abril/2011. 

 

Conforme a Figura 18, os dados de alcalinidade revelaram concentrações mais altas 

na estiagem e mais baixas na cheia, com concentrações abaixo de 30 mg.L
-1

 de CaCO3 a partir 

de dezembro, novamente com exceção do setor E. De acordo com o Ministério da Saúde (MS, 

2006), a maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na faixa de 30 a 500 

mg.L
-1

 de CaCO3. 
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Figura 18 – Alcalinidade do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, de setembro/2010 a abril/2011. 

 

Esse atraso com relação ao início das chuvas é compreendido, já que a alcalinidade é 

a capacidade de neutralizar ácidos, então essa capacidade foi se esgotando à medida que o 

volume de água aumentava e diluía os carbonatos presentes na água, recompondo o caráter 

mais ácido da água, como já foi discutido para corpos hídricos na Amazônia. Estudando o 

córrego Samambaia, em Goiânia, Borges (2009) também encontrou menores valores de 

alcalinidade na estação chuvosa. 

Os setores A, D e E apresentaram as maiores concentrações de alcalinidade, 

corroborando a análise visual da maior presença de efluentes, que possuem um caráter mais 

alcalino, devido à grande presença de compostos nitrogenados, como amônia (NH3), nitrito 

(NO2
-
) e nitrato (NO3

2-
). No setor A, em janeiro, a condutividade elétrica (FIGURA 17) teve 

uma discrepância, bem como as concentrações de alcalinidade. Esses valores talvez possam 

ter ocorrido por alguma situação desconhecida naquela amostragem, como, por exemplo, uma 

descarga concentrada de efluente no igarapé no momento da amostragem, devido ao caráter 

alcalino e à alta condutividade elétrica dos compostos nitrogenados presentes nos efluentes 

sanitários. 

A turbidez do Igarapé Dois de Abril (FIGURA 19) apresentou-se quase sempre baixa 

em todos os setores, mas se elevaram no mês de abril, podendo ser explicado pela alta 

frequência de chuvas, que carreiam sólidos em suspensão para dentro do igarapé. Segundo as 

exigências do CONAMA, os corpos d’água de Classe II podem atingir até 100 NTU. 

Estudando o ribeirão Piancó, em Anápolis-GO, Pereira (2008), verificou turbidez 

oito vezes maior no período chuvoso do que no seco. Bilich (2007) também observou 
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aumento na turbidez no período chuvoso, na bacia do ribeirão Mestre D’Armas, Distrito 

Federal. 

 
Figura 19 – Turbidez do Igarapé Dois de Abril, em Ji-Paraná-RO, de setembro/2010 a abril/2011. 

 

No mês de dezembro houve um aumento da turbidez nos três setores mais 

impactados, sendo que os setores B e C permaneceram com baixos valores de turbidez, 

provavelmente pela proteção cobertura vegetal, que impediu maior entrada de sólidos na 

água. 

Apesar das variações, é possível perceber, graficamente, que os valores mais altos 

ocorreram normalmente com a intensificação das chuvas, com exceção do setor B. Esse setor 

é composto por dois pontos amostrais, localizados na lagoa de efluentes de uma indústria 

beneficiadora de granito. Acredita-se que essa lagoa não tenha sofrido aumento da turbidez 

por se encontrar circundada por floresta remanescente e/ou em decorrência do constante 

tratamento, tanto da água captada quanto dos efluentes de maquinário antes do despejo. No 

entanto, esses valores podem estar associados à ocupação mais recente e também a outros 

fatores não levados em conta neste estudo, como a idade da formação geológica, que poderia 

resultar, em parte, na alteração das concentrações de todos os parâmetros analisados neste 

estudo, principalmente no Bairro Santiago. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os efeitos da ocupação urbana sobre o Igarapé Dois de Abril se refletem nos 

resultados desta pesquisa, devido tanto à poluição pontual quanto difusa. O aumento da vazão 

em função das chuvas sugere uma diluição da grande carga de resíduos sólidos e efluentes 

sanitários contaminantes, detectados mais facilmente no período seco. Com exceção do pH, os 

dados obtidos neste igarapé revelaram diferenças significativas na qualidade da água entre os 

setores, como já foi discutido. No entanto, recomenda-se a análise da constituição geológica 

do ambiente, uma vez que, estes podem influenciar na composição da água. 

A evolução dos impactos decorrentes do uso e cobertura do solo compromete a 

qualidade da água dessa drenagem tão importante na cidade de Ji-Paraná, o Igarapé Dois de 

Abril, limitando seus diversos usos a médio e longo prazo. Há uma situação preocupante no 

Bairro Santiago, que está sendo implantado rapidamente, suprimindo o ambiente, através de 

ações, tais como aterramento e escavação do leito e até mesmo alteração do curso do igarapé. 

Sugere-se, portanto, um monitoramento contínuo da qualidade da água, por parte da 

administração pública, a fim de conter a ocorrência de elementos contaminantes, além da 

adoção de medidas corretivas urgentes, para que o Igarapé Dois de Abril volte às condições 

ideais de qualidade. E como medidas mitigadoras recomendam-se a revitalização das Áreas de 

Proteção Permanente, recuperação das áreas degradadas e a sensibilização das administrações 

Municipal e Estadual, que devem ter o devido respeito para com população da cidade, que 

necessita de serviços de qualidade, principalmente nas áreas de saneamento e planejamento 

urbano, com a necessidade de um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, pois a 

má gestão dos recursos hídricos tem trazido grandes prejuízos para a cidade de Ji-Paraná. 

  



42 

 

  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMERICAM PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 20th ed. Washington, D. C.: APHA, 1998. 

 

 

ANDREOLLI, I. Estudo Hidrológico da Bacia do Arroio do Ouro. Porto Alegre: UFRGS, 

2003. (Relatório Científico), Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2003. 

 

 

ARANTES, D. J. Irregularidades das construções civis às margens de igarapés de Ji-

Paraná – RO. Ji-Paraná: ILES, 2002. Monografia (Bacharelado em Direito), Centro de 

Ciências Jurídicas e Sociais, Instituto Luterano de Ensino Superior de Ji-Paraná - ILES. 2002. 

67 p. 

 

 

ARAUJO, A. E. M. Avaliação dos parâmetros físicos, químicos e índice de qualidade da 

água no Rio Saúde, em razão da precipitação (maio a dezembro de 2004): estudo de 

caso. Maceió: 2006. Dissertação (Mestrado em Meteorologia), Universidade Federal de 

Alagoas. 2006. 107p. 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13736: Água – 

determinação de alcalinidade – Métodos potenciométrico e titulométrico. Rio de Janeiro, 

1996. 

 

 

__________. NBR 9896: Glossário de Poluição das águas. Rio de Janeiro, 1993. 

 

 

__________. NBR 9897: Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores. Rio de Janeiro, 1987. 

 

 

__________. NBR 9898: Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores: procedimentos. Rio de Janeiro, 1987. 

 

 

BACCI, D. C. Esboço geológico da Gleba Machadinho d’Oeste, RO. Comunicado Técnico 

17. ISSN 1415-2118. Campinas, SP: EMBRAPA. Dez. 2005. 



43 

 

  

 

 

BILICH, M. R. Ocupação das terras e a qualidade da água na microbacia do ribeirão 

Mestre D’Armas, Distrito Federal. Brasília: UnB, 2007. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Agrárias). Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 2007, 

134p. 

 

 

BOLSON, M. A. A biogeoquímica do rio Urupá, Rondônia. Piracicaba: USP, 2006. 

Dissertação (Mestrado em Química na Agricultura e no Meio Ambiente), Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, 2006. 

 

 

BORGES, L. B. Avaliação da qualidade da água do córrego Samambaia, Goiânia/GO. 

Anápolis: UEG, 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola – Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental). Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, 

Universidade Estadual de Goiás, 2009, 75p. 

 

 

BRASIL. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Portal Legislação Ambiental. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/LEIS/6766.htm>. Acesso em: 23 ago. 2011. 

 

 

__________. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Novo Código Civil. Portal 

Legislação Ambiental. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/ 

6766.htm>. Acesso em: 23 ago. 2011. 

 

 

__________. CONAMA. Resolução n. 357, de 2005. Classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Portal de Legislação Ambiental. 

Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/resolução_357_CONAMA>. Acesso 

em: 20 fev. 2011. 

 

 

__________. Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. 

Diário Oficial da União, Brasília, 28 de setembro de 1965. 

 

 

__________. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Portal Legislação Ambiental. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS 

/6766.htm>. Acesso em: 23 ago. 2011. 

 

 

__________. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Política Nacional de Rescursos Hídricos. 

Coleção de Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9433.htm>. Acesso em: 23 ago. 2011. 

 



44 

 

  

 

__________. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância e controle 

da qualidade da água para consumo humano. Brasília. 2006. 212 p. 

 

 

__________. Ministério do Meio Ambiente. Cartilha do Estudo dos Solos - Região Norte – 

2001. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&id 

Estrutura=157>. Acesso em : 06 nov. 2011. 

 

 

CAMPOS, V. D. Dinâmica de uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do Arroio 

dos Pereiras em Irati - PR e sua influência na qualidade das águas superficiais. Ponta 

Grossa: UEPG, 2008. Dissertação (Mestrado em Gestão do Território), Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, 2008. 110p. 

 

 

CARREIRA, J. C.; DE BRITO, A. C. C.; A. P. R.; BORGES, H. R. M.; BEZERRA, R. R.; 

SANTOS, A. M. Análise Geomorfológica do Município de Ji-Paraná. In: SIMPÓSIO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, 6 e SIMPÓSIO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO, 1. 2011, Vitória, Anais... 

Vitória, SEA & SICON 2011. 

 

 

CERRI, C. C., CHAPLOT, V., CERRI, C. E. P. Página pessoal. Universidade Estadual de 

Campinas. Apresenta artigo sobre Ciclagem de nutrientes e sustentabilidade Agrícola [S.d.]. 

Disponível em <http://www.unicamp.br/fea/ortega/agroecol/cerri.htm>. Acesso em: 25 jun. 

2010. 

 

CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo. Disponível 

em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/indice.asp>. Acesso em 17 jul. 2011. 

 

 

COGO, M. C. O papel dos sedimentos em suspensão no metabolismo de rios de micro e 

meso-escala no estado de Rondônia. Piracicaba: USP, 2005. Dissertação (Mestrado em 

Ecologia de Agrossistemas), Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 

de São Paulo. 2005. 61 p. 

 

 

DIAS, R. H. S. Aplicação de geotecnologias na verificação da influência do uso e 

ocupação do solo no escoamento superficial na cidade de Ji-Paraná-RO. Ji-Paraná: 

UNIR, 2011. Monografia (Bacharelado em Engenharia Ambiental), Departamento de 

Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Rondônia, 2011. 94p. 

 

 

FALCÃO, M. T.; PINHEIRO, M. N. M.; OLIVEIRA, S. K. S.; BARBOSA, C. A. P. 

Ocupação e crescimento irregular em Boa Vista-RR e suas implicações na saúde ambiental: 

estudo de caso no bairro São Bento. In: Silva, Paulo Rogério de Freitas; Oliveira, Rafael da 

Silva (Org.). Roraima 20 anos as geografias de um novo estado. Boa Vista: Editora UFRR, 

2008. pp. 245-271. 

 



45 

 

  

 

FEAM. Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.semad.mg.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2011. 

 

 

FIORUCCI, A. R.; BENEDETTI FILHO, E. A importância do oxigênio dissolvido em 

ecossistemas aquáticos. Química Nova na Escola, São Paulo. v. 22, p. 10-16, 2005. 

 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). Manual de saneamento. Ministério da 

Saúde. Departamento de saneamento, 2004. 

 

 

GARCIAS, C. M.; SOTTORIVA, E. M. Poluição difusa urbana decorrente do desgaste dos 

freios automotivos: estudo de caso na Sub-Bacia 1 do rio Belém em Curitiba – PR REDES, 

Santa Cruz do Sul, v. 15, n. 3, p. 5 - 26, set/dez. 2010. 

 

 

__________. Poluição difusa urbana por compostos inorgânicos: avaliação da contribuição 

dos componentes do amianto presente nas telhas de fibrocimento e nos freios de veículos. 

Ambiente construído. (Online). São Paulo, n.3, v. 11, p. 89-97, ISSN 1678-8621, 2011. 

 

 

GOMES, B. M. Estimativa de emissão de carbono por difusão de CO2 e CH4 na Bacia 

do Ji-Paraná. Rio Claro: UNESP, 2009. Tese (Doutorado em Geociências e Meio 

Ambiente), Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, 2009. 

85 p. 

 

 

GOUVEIA NETO, S. C. Concentrações e balanços de carbono orgânico dissolvido em 

duas bacias do estado de Rondônia: uma comparação entre floresta e pastagem. 
Piracicaba: CENA, 2006. Dissertação (Mestrado em Energia Nuclear na Agricultura), Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, 2006. 

 

 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Degradação Ambiental. Geomorfologia e Meio 

Ambiente. Apresentada ao Programa de Pós Graduação – Bertrand. Rio de Janeiro, 5 ed., 

2004. 

 

 

HOPE, D.; PALMER, S. M.; BILLET, M. F.; DAWSON, J. J. C. Variations in dissolved CO2 

and CH4 in a first-order stream and catchment: an investigation of soil–stream linkages. 

Environmental Pollution, v. 18, p. 3255-3275, 2004. 

 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Diário Oficial da União, 4 

nov. 2010. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14 jun. 2011. 

 

 



46 

 

  

JI-PARANÁ. Lei n. 1.113, de 19 de novembro de 2001. Dispõe sobre a Política Ambiental, o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente e o Controle Ambiental no Município de Ji-Paraná e dá 

outras providências. Atos Oficiais. Disponível em: < http://www.ji-parana.ro.gov.br>. Acesso 

em: 15 jan. 2012. 

 

 

__________. Lei n. 1.136, de 21 de dezembro de 2001. Dispões sobre o desenvolvimento 

urbano no município de Ji-Paraná, institui o Plano Diretor do minicípio e dá outras 

providências. Atos Oficiais. Disponível em: < http://www.ji-parana.ro.gov.br>. Acesso em: 

15 jan. 2012. 

 

 

__________. Lei n. 980, de 10 de maio de 2000. Introduz Modificações na Lei Municipal nº 

129, de 1º de setembro de 1987, dando outras providências. Atos Oficiais. Disponível em: < 

http://www.ji-parana.ro.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2012. 

 

 

KRUSCHE, A. V.; BALLESTER, M. V. R.; VICTORIA, R. L.; BERNARDES, M. C.; 

LEITE, N. K.; HANADA, L.; VICTORIA, D. C.; TOLEDO, A. M.; OMETTO, J. P.; 

MOREIRA, M. Z.; GOMES, B. M.; BOLSON, M. A.; GOUVEIA NETO, S.; BONELLI, N.; 

DEEGAN, L.; NEILL, C.; THOMAS, S.; AUFDENKAMPE, A. K; RICHEY, J. E. Efeitos 

das mudanças do uso da terra na biogeoquímica dos corpos d’água da bacia do rio Ji-Paraná, 

Rondônia. Acta Amazônica, v. 35, n. 2, p. 197-205, 2005. 

 

 

LEITE, N. K. A biogeoquímica do rio Ji-Paraná, Rondônia. Piracicaba: USP, 2004. 

Dissertação (Mestrado em Ecologia de Agrossistemas), Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2004. 

 

 

LEVIN, J. Estatística aplicada a ciências humanas. 2 ed. São Paulo: 1977. 

 

 

LINHARES, C. A.; SOARES, J. V.; BATISTA, G. T. Influência do desmatamento na 

dinâmica da resposta hidrológica na bacia do Ji-Paraná. In: Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, 12., 2005, São José dos Campos. Anais... Goiânia: INPE, 2005. p. 

3097-3105. 

 

 

LUSTOSA, P. B.; SILVÉRIO, D. G.; GOMES, B. M. O efeito das atividades antrópicas sobre 

a qualidade da água de um igarapé urbanizado na região amazônica – Rondônia. In: 

SIMPÓSIO HÍDRICO DA ZONA DA MATA, 1., 2011, Rolim de Moura. Anais... Rolim de 

Moura. 2011. 

 

 

MARQUES, R. Ensaios preliminares para o monitoramento da acidez chuva em Cuiabá-

MT. Cuiabá: UFMT, 2005. Monografia (Bacharelado em Geografia), Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, 2005. 43 p. 

 

 



47 

 

  

MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro, 26. Ed., São Paulo: Malheiros, 2001. 

 

 

MINITAB. Minitab Statistical Tab. Pennsylvânia: [s.n.], 2011. Disponível em: 

<http://www.minitab.com>. Acesso em: 28 de Nov. de 2011. 

 

 

MOTA, S. Introdução à Engenharia Ambiental. Rio de Janeiro. Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. (ABES). 292p. 1997. 

 

 

NASCIMENTO, C. R.; SILVA, M. S. R.; BRINGEL, S. R. B; CUNHA, H. B.; MIRANDA, 

S. A. F.; PINTO, A. G. N. Hidroquímica das águas de um igarapé sob diferentes graus de 

impactos, Manaus/AM. In: Simpósio de Recursos Hídricos do Norte e Centro-Oeste, 1., 2005, 

Manaus. Anais... Cuiabá. 2005. 

 

 

OLERIANO, E. S.; DIAS, H. C. T. A dinâmica da água em microbacias hidrográficas 

reflorestadas com eucalipto. In: Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul: o Eucalipto e o Ciclo Hidrológico. Anais... Taubaté: IPABHI, p. 215-222, 

2007. 

 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Organização Pan-Americana da Saúde. 

Disponível em: <http: // www.opas.org.br>. Acesso em: 22 jul. 2011. 

 

 

PEREIRA, L. S. Evolução espaço-temporal do uso e cobertura da terra e qualidade da 

água do ribeirão Piancó - Anápolis – Goiás. Anápolis: UEG, 2008. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Agrícola), Universidade Estadual de Goiás, 84p. 2008. 

 

 

PIMENTA, S. M. Avaliação físico-química da qualidade da água na bacia hidrográfica 

do Santo Antonio Aparecida de Goiânia/GO. Goiânia: UFG, 2008. Dissertação (Mestrado 

em Geografia), Instituto de estudos socioambientais – IESA, Universidade Federal de Goiás. 

2008. 57p. 

 

 

PINHEIRO, R. S. Dinâmica de cátions na hidroquímica fluvial de duas microbacias na 

Amazônia Oriental. In: Congresso de Ecologia do Brasil, 8, 2007, Caxambu. Anais... 2007. 

 

 

PINTO, A. G. N.; SILVA, M. S. R.; PASCOALOTO, D.; SANTOS, H. M. C. Efeitos da 

contribuição antrópica sobre as águas do rio Negro, na cidade de Manaus, estado do 

Amazonas. Caminhos de Geografia, v. 10, n. 29, p. 26-32, 2009. 

 

 

PORTAL ODM. Brasília. Relatório dinâmico de Ji-Paraná/RO – indicadores municipais. 

Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: 

<http://www.portalodm.com.br/relatorios/ro/ji-parana>. Acesso em: 20 abr. 2011. 



48 

 

  

 

 

PRAZERES FILHO, J.; VIOLA, D. N.; FERNANDES, G. B. Uso de teste de aleatorização 

para comparar dois grupos considerando teste não paramétrico. In: Simpósio Nacional de 

Probabilidade e Estatística, 19, 2010, São Pedro. Anais..., São Pedro: SINAPE, 2010. 

 

 

RASERA, M. F. F. L. O papel das emissões de CO2 para a atmosfera, em rios da bacia 

do Ji-Paraná (RO), no ciclo regional do carbono. Piracicaba: USP, 2005. Dissertação 

(Mestrado em Química na Agricultura e no Meio Ambiente), Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura, Universidade de São Paulo, 2005. 69p. 

 

 

REBOUÇAS, A. C. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 

Organização e coordenação científica: Aldo da Cunha Rebouças, Benedito Braga, José 

Galizia Tundisi. São Paulo: Escrituras, 1999. 

 

 

RONDÔNIA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental − SEDAM. Boletim 

Climatológico de Rondônia 2008. Anual. 40 p. Disponível em: <http://www. 

sedam.ro.gov.br/images/stories/metereologia/DLFE-664.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2011. 

 

 

ROSS, J. L. S. A Sociedade Industrial e o Ambiente. In: Jurandyr Luciano Sanches Ross. 

(Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 4 ed., 2003. 

 

 

SANTOS, A. M.; REIS, R. D.; ANDRADE, N. L. R.; ROSA, A. L. D.; SOUZA, J. G. R. 
Sensoriamento Remoto orbital e SIG aplicados a análise espacial de áreas degradadas na cidade 

de Ji-Paraná, Rondônia. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 15, 2011, Ji-

Paraná. Anais..., Curitiba: INPE, 8p. 2011. 

 

 

SILVA, A.C. Potabilidade das águas subterrâneas de Ji-Paraná. Estudo de caso: Bairro 

Nova Brasília. UNESP, 2001. Dissertação (Mestrado em Geociências e Meio Ambiente). 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2001, 

91p. 

 

 

TONELLO, M. F.; FERREIRA, E. S.; RODRIGUES, I. O. M.; SOUZA, V. Situação 

ambiental do igarapé Mirandinha (canalização). Acta Geográfica, Ano II, n. 4., p. 41-53. 

ISSN 1980-5772, 2008. 

 

 

TUCCI, C. E. M. Águas Urbanas. Estudos Avançados. [online]. 2008, v. 22, n. 63, pp. 97-

112. ISSN 0103-4014. 

 

 

TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. Revista Rima, São Paulo, v. 2, 

251 p., 2005. 



49 

 

  

 

 

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Diversa 

UFMG. Belo Horizonte, n. 3, v. 1, 452 p. Disponível em: <www.ufmg.br/online/diversa>. 

2005. 

  



50 

 

  

 

ANEXO A - Descrição dos cursos d’água na bacia do igarapé Dois de Abril. 

Fonte: Adaptado de Arantes (2002). 
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CORPO 

D’ÁGUA 
NASCENTE FOZ 

EXTENSÃO 

APROX. 

1 Ig. Dois de 

Abril 

Km 8 – Próximo ao Anel Viário Rio Machado 10.000 m 

2 Afluente Estrada do Km 4 – B. Novo 

Horizonte 

Ig. Dois de Abril 800 m 

3 Afluente Km 5 Ig. Dois de Abril 800 m 

4 Afluente Fundos do B. Santiago Ig. Dois de Abril 2.400 m 

5 Afluente B. Jd. dos Migrantes Ig. Dois de Abril 800 m 

6 Afluente Próximo à estrada do Km 4 Ig. Dois de Abril 1.800 m 

7 Afluente Próximo à Av. 31 de Março Ig. Dois de Abril 600 m 

8 Afluente Próximo à Av. Dom Bosco c/ rua 

Hermínio Victorelli 

Ig. Dois de Abril 300 m 

9 Afluente B. Casa Preta – R. Paraná c/ R. 

Capitão Sílvio 

Ig. Dois de Abril 500 m 

10 Afluente B. Urupá – Buritizal próximo à 

Av. Dois de Abril 

Ig. Dois de Abril 800 m 

 


